
A grass head – trawiasta głowa

To make a grass head you will need:

 Aby wykonać głowę z trawy potrzebujemy:

• some soil from the garden (compost) / ziemia ogrodowa
• grass seeds / nasiona trawy
• a pair of stockings / rajstopy
• a glass of water / szklanka wody
• plastic eyes and a piece of coloured paper (to make eyes and mouth)

             plastikowe oczy i kolorowy papieru ( do wykonania oczu i buzi)

• a pair of scissors / nożyczki

• glue / klej

• gardening tools (a shovel, a water can, a small bucket with water)

  narzędzia ogrodowe (łopatka, konewka z wodą, wiaderko z wodą)

•How to make it / Wykonanie:

• cut off the foot of the stocking / odetnij stopę rajstopy

• put some grass seeds to the stocking / wsyp nasiona trawy do     
  rajstopy 

• put some soil to the stocking / wsyp trochę ziemi do rajstopy

• tie a knot; leave a little bit of the material to make a neck that works
as a root (to provide water)

zawiąż węzeł na końcu stopy (pozostaw trochę materiału na szyję,
która będzie działać jak korzeń)

• pinch some material  and tie with elastic bands to maka ears and
nose

wykonaj uszy i nos, zawiązując recepturki w okolicach uszu i nosa

• stick plactic eyes and a piece of red paper on the face 

 przyklej plastikowe oczy i usta wykonane z kolorowego papieru na
twarz



• put  the head into the bucket  of  water  /  zanóż głowę w wiaderku
z wodą

• move the head to the glass of water / umieść namoczoną głowę w
szklance z wodą

• put the grass head on the window sill and in 2-4 days it is ready. 

 umieść głowę na parapecie okna, a za 2-4 zobaczysz rezultat.

 Good luck! / Powodzenia!


