
Inkwizytor
Wykorzystaj ten szkic do narysowania 
swojego własnego Inkwizytora.

Jaki kolor oczu 
ma Inkwizytor?

Inkwizytor jest złowrogim sługą 
Imperium. Został wyszkolony do 
wytropienia i zgładzenia ostatnich 
Jedi. Ciemna strona wyposażyła go 
w specjalne umiejętności i uczyniła 
potężnym wojownikiem, który budzi 
postrach w sercach przeciwników.

Z czasem oczy osoby, która przeszła 
na ciemną stronę stają się czerwone 
lub żółte.

WIęCeJ ZnaJdZIesZ tu:

star Wars rebelIanCI. Pocztówki.
978-83-798-3586-7

WydaWnICtWo ZIelona soWa

użyj kolorów do stworzenia w
łasnych tatuaży.
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Straszne potwory
Narysuj potwora

Każda planeta ma swoje potwory, ale niektóre są sławne w całej galaktyce z powodu swoich 
nieposkromionych apetytów, ostrych jak brzytwa pazurów i przerażających kłów. niektóre 
cywilizacje dla zabawy wystawiają je do walki przeciwko gladiatorom i skazańcom w krwawych 
bitwach.
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Czy ma futro czy twardą gładką skórę?

WIęCeJ ZnaJdZIesZ tu: 

star Wars™. FaKtoKleJKI
Isbn: 978-83-253-2075-1
WydaWnICtWo: aMeet
PreMIera – 13 lIstoPada 2015
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W walce z Imperium
Napisz raport dla swoich przyjaciół-rebeliantów

Historia misji:

bardzo ważne jest, aby każda informacja o Imperium uzyskana przez sojuszników rebelii została 
przekazana rebeliantom. Wyobraź sobie, że zostałeś wysłany na misję i masz napisać raport.

Jaka jest najważniejsza rzecz, o której twoi przyjaciele rebelianci powinni wiedzieć?
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RAPORT Z MISJI REBELIACKIEJ

RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ:

WIęCeJ ZnaJdZIesZ tu:

star Wars rebelIanCI. notatKI rebelIantóW
978-83-798-3512-6 WydaWnICtWo ZIelona soWa

star Wars. dZIennIK ryCerZa JedI
978-83-798-3511-9 WydaWnICtWo ZIelona soWa
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Kukiełki na palec

INSTRUKCJE

1. Wydrukuj tę stronę... i wytnij 
postacie wzdłuż przerywanej linii.

2. Owiń wypustki podstawy 
kukiełki wokół palca. Użyj taśmy 
klejącej, aby skleić wypustki na 
palcu.

3. Zdejmij kukiełkę z palca I 
powtórz to samo z pozostałymi 
postaciami.

WIęCeJ ZnaJdZIesZ tu:

star Wars. KlasyCZna trylogIa
978-83-281-0626-0 WydaWnICtWo egMont

 dostęPne 12 PaźdZIernIKa 2015
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MISTRZ YODA – KUKIEŁKA NA PATYKU

o wielkości nie oceniaj! Stwórz własne przygody Mistrza Yody i baw się 
kukiełką na patyku. To od Ciebie zależy, którą wersję chcesz zrobić - YodaP

z trylogii prequeli, Yoda z Wojen Klonów, a może z klasycznej trylogii?

CO BĘDZIE POTRZEBNE
Szablon Mistrza Yody

Szablon szaty Mistrza Yody

Nożyczki

Zielony, brązowy, 

czerwony oraz szary filc

Wytnij wzór ciała Mistrza Yody. Przypnij szpilkami papierowy 

wzór do zielonego filcu. Następnie wytnij filc według wzoru.

Wytnij wzór szaty 

Mistrza Yody. 

Przypnij szpilkami 

papierowy wzór 

do brązowego 

filcu. Następnie 

wytnij filc według 

wzoru.

 Teraz trzeba zrobić tunikę Yody. 

Wytnij z kawałka szarego filcu 

trójkąt minimalnie większy od 

dekoltu szaty. Przyklej ten  

element do tyłu szaty.

Przyklej szatę do ciała Mistrza Yody.

 

Odwróć Mistrza Yodę plecami do góry. Przyklej patyczek 

na plecach. Część patyczka powinna wystawać poza 

postać, aby móc ją trzymać.

Na koniec, wytnij mały zielony kwadrat - nos oraz mały 

czerwony trójkąt - usta. Przyklej oczy... Mistrz Yoda 

gotowy!

Szpilki

Patyczek

Oczy

Klej

WIęCeJ ZnaJdZIesZ tu:

gry I ZabaWy star Wars
978-83-798-3539-3 WydaWnICtWo ZIelona soWa
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MISTRZ YODA – KUKIEŁKA NA PATYKU

Masz do dyspozycji dwa zestawy wzorów. 
Możesz się więc podzielić z przyjacielem.

Szablon 
postaci 
Mistrza 
Yody

Szablon 
postaci 
Mistrza 
Yody

Szablon 
szaty

Mistrza 
Yody

Szablon 
szaty

Mistrza 
Yody

WIęCeJ ZnaJdZIesZ tu:

gry I ZabaWy star Wars
978-83-798-3539-3 WydaWnICtWo ZIelona soWa
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ZESPÓŁ ŁYŻKOWYCH KUKIEŁEK

antyna w Mos Eisley może nie jest najbezpieczniejszym miejscem spotkań, 
ale Figrin D’an i jego zespół potrafią rozgrzać atmosferę!K

CO JEST NAM POTRZEBNE:
Czarne koraliki

Mocny klej 

Drewniane łyżki

Jasnobeżowe i czarne 

kawałki filcu

Nożyczki

Miękki powlekany drut

Rzep samoprzylepny

W dolnej połowie łyżki przyklej blisko siebie 

dwa czarne koraliki.

Wytnij małe kółeczko z czarnego filcu  

i przyklej w dolnej części łyżki. Z beżowego 

filcu wytnij 4 księżyce (kształt literki C)  

i przyklej jako podwójne wąsy, z prawej  

i lewej strony 

czarnych ust.

Złóż beżowy filc na pół, aby wyciąć dwa zestawy 

dłoni z długimi palcami. Przyklej fronty i grzbiety rąk 

do końcówek drucików.

Z kolorowego filcu i innych materiałów możesz  

stworzyć instrumenty. Mogą być to te, które istnieją 

w świecie Star Wars lub takie wyjątkowe, stworzone 

od początku do końca przez Ciebie. 

Do przymocowania instrumentu do kukiełki przyda 

Ci się samoprzylepny rzep. 

Jedną część przyklej 

do instrumentu, 

drugą do ubrania 

kukiełki na 

wysokości rąk. 

Zrób jeszcze 

kilka takich 

kukiełek, 

a będziesz

 miał całą 

orkiestrę!Górną część uchwytu łyżki 

opleć drucikiem, tak aby 

powstały ręce.

Złóż czarny filc podwó-

jnie i wytnij kształt ko-

szuli z długim rękawem. 

Przyklej koszulę z przodu 

i z tyłu  do uchwytu 

łyżki (sklejając obie część 

również razem ze sobą).

WIęCeJ ZnaJdZIesZ tu:

star Wars rebelIanCI 
gry i zabawy
978-83-798-3540-9
Wydawnictwo Zielona sowa
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W pradawnych czasach Rycerze 
Jedi tworzyli swoje własne miecze 
świetlne. Poproś kogoś dorosłego, 

aby pomógł zbudować Ci Twój 
własny miecz świetlny.

Przygotuj piankową rurkę o długości około 1 metra.

W miejscu uchwytu przyklej samoprzylepną taśmę, na przemian w czarnym i szarym kolorze.

„Świecącą” część miecza oklej taśmą w jaskrawym kolorze.

Na uchwycie umieść małe naklejki jako przyciski lub narysuj je za pomocą markera.

WIęCeJ ZnaJdZIesZ tu:

gry I ZabaWy star Wars
978-83-798-3539-3 WydaWnICtWo ZIelona soWa
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K U K I E Ł K I  N A  P A L C E

INSTRUKCJA:

- Wydrukuj ten arkusz na zwykłym papierze i wytnij kukiełki. 

   Pamiętaj, aby wycinać wzdłuż przerywanej linii.

- Owiń dłuższą podstawę wokół palca i sklej taśmą klejącą.

- Usuń kukiełkę z palca i powtórz tę samą czynność z pozostałymi.

effrey brown,  dobraMoC, Vaderze, 
Isbn: 978-83-253-1995-3
Wydawnictwo: aMeet
Jeffrey brown, darth Vader i przyjaciele 
Isbn: 978-83-253-2094-2
Wydawnictwo: aMeet
Premiera – 13 listopada 2015
Jeffrey brown, akademia Jedi 
Isbn: 978-83-253-1790-4
Wydawnictwo: aMeet
Jeffrey brown, akademia Jedi. Powrót Padawana
Isbn: 978-83-253-1996-0
Wydawnictwo: aMeet
Jeffrey brown, akademia Jedi. Łobuz widmo
Isbn: 978-83-253-2093-5
Wydawnictwo: aMeet
Premiera – 20 listopada 2015
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