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Zamiast jajka na Wielkanoc zagości u nas rodzinka pingwinów. Kurs przedstawia jak można wykorzystać 
opakowanie z ulubionych czekoladek do stworzenia świecy o zupełnie innym znaczeniu niż ozdoby 
Wielkanocne mimo swojego jajowatego kształtu.  
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Pingwiny z wosku…  

 

Do wykonania pingwinów użyłam form jaj. Mam dwie takie formy własnej produkcji, 

większa to opakowanie po Rafaello, mniejsza jest z supermarketu. Odcięłam im dna, 

zrobiłam dziurki na knoty, a przed użyciem oklejam plastrem. Na początek wlałam po 

trochę białego wosku i ułożyłam formy poziomo w pudełkach. 

 

Kiedy biały wosk zastygł, ustawiłam formy pionowo i dolałam do pełna czarnego. 

Widać już brzuszki:)  
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Pingwiny z wosku…  

 

 

  

Czas na skrzydełka. Wylałam czarny wosk na talerzyk, wycięłam foremkami dwa 

serduszka, większe i mniejsze. Serduszka przecięłam nożem na pół, jeszcze ciepłe 

uformowałam na boczkach pingwinów i przykleiłam klejem do świec 

 

 

 

 

 

 

W podobny sposób zrobiłam buźki. Wycięłam z białego wosku kształt kółka z 

“ząbkiem”, przykleiłam dzioby i oczy z wosku plastycznego. To była dla mnie 

najtrudniejsza chwila, żeby z dwóch trójkącików i dwóch kropeczek zrobić pozytywny 

wyraz twarzy:)  



Niniejszy dokument służy wyłącznie do wykorzystania dla celów własnych (niekomercyjnych). Zakazane jest jego kopiowaniem, 
rozpowszechnianie, odsprzedaż, publikowanie lub inne wykorzystanie bez zgody Autora. 
Jeżeli wykorzystacie kurs w swoich pracach prosimy o zamieszczenie informacji o Autorze pomysłu.  

 

© Copyright 2012 

 
Strona 4 

 

Pingwiny z wosku…  

 

 

Ostatni etap: nóżki, też z sercowych foremek. Ustawiłam pingwiny na pomarańczowych 

serduszkach i przykleiłam klejem do świec.  

 

Chyba trochę podobne do tych z Madagaskaru? 


