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Lampion nocny zrobiłam z dwóch 
plastikowych pojemników o różnych 
kształtach . Na początku wycięłam dziurę 
w prostokątnym pojemniku do którego 
przymocowałam diodę o mocy 1,8 Wolta. 
Do tego montażu użyłam przeźroczystej 
taśmy. Jeden z kabelków od tej diody 
połączyłam z baterią , o mocy 4,5 Wolta. 
Drugi kabelek złączyłam z 
włącznikiem/wyłącznikiem który również 
zespoliłam  z baterią .Całość  łączeń kabli 
wzmocniłam używając taśmy izolacyjnej, 
oraz  pomocy mojej mamy. Ona to 
wszystko solidnie połączyła , używając do 
tego lutownicy. Zrobiłam mały otwór w 
dowolnym pojemniku , aby móc 
wyciągnąć włącznik / wyłącznik na 



zewnątrz. Dzięki tej czynności , mogę używać światła z lampionem kiedy tylko 
zechcę . Następnie  zajęłam się częścią dekoracyjną. Na początku 
przymocowałam gorącym klejem koraliki w środku górnego pojemnika, który 
jest główną częścią lampionu. Jeden z boków lampionu, ozdobiłam kremowym 
woalem. W środek pojemnika włożyłam sztucznego motyla, a następnie dolny i 
górny pojemnik połączyłam taśmą. Całość  ozdobiłam czerwoną tkaniną , 
sztucznymi kwiatami róż i innymi elementami dekoracyjnymi. Ostatecznie 
jestem zadowolona ze swojej pracy. Moim znajomym też się bardzo spodobała. 
Pan , który uczy mnie zajęć technicznych , również docenił moją pracę i pomysł. 

I made the night lantern of two different-shaped plastic containers. First I 
cut out a hole in a rectangular container in which I installed a 1.8V LED. I 
made this installation by means of sealing tape. I connected one LED 
terminal with a 4.5 battery and the other with an ON/OFF and I also 
circuited with the battery the other switch’s terminal. With the help of my 
Mother, I reinforced the whole wiring connection with insulation tape. She 
made a really solid electrical connection with the use of a soldering iron. 
Next I made a small hole in the bottom container to attach the switch 
outside and thanks to that I can use the light of the lantern whenever I want 
to. Then comes work with the decoration. At first I hot glued beads to the 
middle of the top container, which is the basic part of the lantern. I 
decorated one of the sides of the lantern with cream voile. At first I put an 
artificial butterfly into middle of the container and then I joined together 
the bottom and the top container by means of sealing tape. I decorated the 
whole with red cloth, artificial roses and other decorative parts. Finally, I 
must admit that I am satisfied with my project. My friends and my teacher 
have also appreciated the project and the idea as well.   

 


