
WITAM WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE  

Zachęcam wszystkie dzieci do własnoręcznego wykonania prezentu dla swojej mamy z okazji Dnia 

Matki – poniżej znajdziecie kilka inspiracji.  

1. Jeśli macie w domu „samotne” korale oraz sznureczek lub włóczkę w bardzo prosty sposób możecie 

wykonać efektowną biżuterię lub uroczy breloczek – dajcie się ponieść wyobraźni i stwórzcie  coś 

wyjątkowego. 

                            

      



                              

 

                                                    

               



                                        

 

2. Być może macie w domu miękki drut, który łatwo daje się formować – możecie z niego “wyczarować” 

prawdziwe cudeńka – kwiatki, serduszka … – wszystko zależy od Waszej wyobraźni.             

                



      

 

 

                     



   

         

                            

 

3. Ze sznurka możecie stworzyć wiele ciekawych dekoracji – wystarczy połączyć kilka sznurków  za 

pomocą prostych węzłów makramowych i powstanie wyjątkowa dekoracja do wyeksponowania 

kwiatów.  

 

                         



 

                            

 

                  



          

 

4. Na pewno macie w domu sztywny karton i pisaki lub cienkopisy  – zatem zachęcam do wykonania mini 

książeczki, do której możecie wkleić ulubione zdjęcia, a może coś narysujecie lub napiszecie? Jak 

wykonać taki albumik obrazuje poniższe zdjęcie.  

 

 



 

5. Na koniec coś dla tych, którzy potrzebują dokładnej instrukcji. 

 

Kwiatek dla mamy 

 

 

Potrzebne materiały:  

 Kartka papieru; 

 Kolorowy blok techniczny; 

 Jeśli macie – guzik lub koralik, itp.,  lub  błyszczący papierek z cukierków; 

 Nożyczki, klej, ołówek. 

 

1. Na kartce narysuj kwiatek np.  z sześcioma płatkami, wielkości nie mniejszej niż 6 cm, wytnij go – 

to będzie szablon największego kwiatka, następnie narysuj jeszcze 2 mniejsze  kwiatki tego 

samego kształtu (mniejszy i najmniejszy) i wytnij je – to będą kolejne 2 szablony. 

2. Na kartce z kolorowego bloku technicznego odrysuj 3 kwiatki (duży, mniejszy i najmniejszy) 

według przygotowanych szablonów i wytnij je. 

3. Sklej kwiatki ze sobą tylko w miejscu jego środka – tak, by płatki kwiatka pozostały niesklejone. 

4. Teraz wykonaj  środek kwiatka – możesz wykorzystać w tym celu np. koralik, guzik, ozdobne 

kółeczko (ja wykorzystałam błyszczący papierek z cukierka, którym owinęłam guziczek) i przyklej 

na środku kwiatka oraz zagnij płatki do środka.   

 



Kwiatek jest gotowy – możesz go wykorzystać do wykonania prezentu dla mamy  np: 

 przyklej go do patyczka, doklej listki lub zawiąż kokardkę (w tym przypadku kwiatek 

powinien być większy);  

 ozdób laurkę lub kartkę z życzeniami;  

 daj się ponieść wyobraźni i stwórz coś zupełnie innego. 

 

 
 

Pozdrawiam gorąco  Izabela Rutka 


