Kwiaty
z
papieru

Kwiaty są zawsze miłym prezentem na każdą okazję
i dla każdego!
Zbliża się Dzień Matki i to jest wspaniała okazja, aby skorzystać z propozycji
zawartych w tym pakiecie. Wybierz 1 zadanie.
Życzę Wam owocnej, a właściwie kwiecistej pracy!
Zdjęcia prac przesyłajcie na adres bkulwicka@o2.pl lub przez komunikator Messenger.



maj 2020r.

Tulipan od serca:
Wykonanie:

Stanowisko
pracy:
1. Najlepszym miejscem jest
biurko lub stół. Przygotuj
miejsce pracy tak, aby było
puste i czyste.
2. Pamiętaj o przepisach BHP
(Bezpieczeństwo i Higiena
Pracy), zwłaszcza podczas
używania ostrych narzędzi.
3. Jeśli nie potrafisz zrobić
czegoś samodzielnie - poproś
osobę dorosłą o pomoc.

1. Z kartki czerwonego papieru wytnij 6 jednakowych
serduszek- wielkość i kształt zależy od Ciebie:

2. Zegnij wszystkie serduszka na pół-wzdłuż każdego:

3.Posmaruj 1 połowę serduszka od spodu klejem i przyklej
do niego drugie( połowa do połowy). Potem znowu posmaruj
od spodu połowę serduszka klejem i przyklej do niego 3.
Powtarzaj tak długo, aż skleisz wszystkie 6- na końcu sklej 6
serduszko z 1 wkładając do środka patyczek do szaszłyków
(jeśli nie masz patyczka, wystarczy, że położysz lub
przykleisz kwiat lub kwiaty na liściach z zielonej kartki).
4. Weź zieloną kartkę i zegnij ją wzdłuż na pół - przetnij:

4. Po zakończeniu pracy zrób
porządek na biurku lub stole.
Pamiętaj o segregacji śmieci!

Potrzebne materiały:






po 1 kartce papieru formatu A4
( blok rysunkowy) najlepiej w
kolorze czerwonym i zielonym,

5. Ponacinaj nożyczkami kartki od góry, dość gęsto, żeby
powstały podłużne liście:

klej,
nożyczki,
patyczek do szaszłyków.

6. Zwiń kartki w rulon, wygnij liście, do środka włóż kwiat
lub kwiaty tulipana i gotowe!

„Własnoręczny” bukiet:
Wykonanie:

Stanowisko
pracy:
1. Najlepszym miejscem jest
biurko lub stół. Przygotuj
miejsce pracy tak, aby było
puste i czyste.
2. Pamiętaj o przepisach BHP
(Bezpieczeństwo i Higiena
Pracy), zwłaszcza podczas
używania ostrych narzędzi.
3. Jeśli nie potrafisz zrobić
czegoś samodzielnie - poproś
osobę dorosłą o pomoc.

1. Na kartkę wybranego przez siebie koloru połóż dłoń i ją
odrysuj.

2. Potem wytnij.
3. Możesz odrysować i powycinać więcej dłoni, jeśli chcesz
mieć bukiet.

4. Każdą wyciętą dłoń lub dłonie przyklej do patyczków do
szaszłyków(jeśli nie masz patyczków, wycięte dłonie możesz
potem przykleić do liści, które wytniesz z zielonej kartki).
5. Weź zieloną kartkę(możesz wziąć 2) i lekko zegnij ją
wzdłuż na pół:

4. Po zakończeniu pracy zrób
porządek na biurku lub stole.
Pamiętaj o segregacji śmieci!

Potrzebne materiały:







po 1 kartce z bloku rysunkowego
najlepiej w kolorze zielonym i
innym - wybranym przez siebie,

6. Ponacinaj nożyczkami kartkę od góry, dość gęsto:

klej,
nożyczki,
rolka po papierze toaletowym,
patyczek do szaszłyków.
7. Zwiń kartkę w rulon, możesz ją zwijać na przeciętej rolce
po papierze toaletowym (użyj kleju):

Bukiet gotowy!!!
8. Do środka włóż lub wklej wyciętą dłoń lub dłonie.

Bukiet z różyczek:
Wykonanie:

Stanowisko pracy:
1. Najlepszym miejscem jest biurko lub
stół. Przygotuj miejsce pracy tak, aby
było puste i czyste.
2. Pamiętaj o przepisach BHP
(Bezpieczeństwo i Higiena Pracy),
zwłaszcza podczas używania ostrych
narzędzi.
3. Jeśli nie potrafisz zrobić czegoś
samodzielnie - poproś osobę dorosłą o
pomoc.
4. Po zakończeniu pracy zrób porządek
na biurku lub stole. Pamiętaj o segregacji
śmieci!

1. Na kartce wybranego koloru narysuj tyle kół, ile się
zmieści i je wytnij. Możesz je odrysować przy kubku lub
małym talerzyku (małe koło-mały kwiatek/ duże koło- duży
kwiat).

2. Na każdym kole narysuj spiralną linię tak,jak na rysunku i
przetnij do samego środka:

3. Tak przecięte koło zwiń( zacznij od zewnątrz) i utwórz
kwiat – użyj kleju:

4. Jeśli wycięłaś/wyciąłeś kilka kół, powtórz to tyle razy,ile
masz kół.

Potrzebne materiały:








2 kartki papieru z bloku
rysunkowego:
1 - zielona, druga - obojętnie
jakiego koloru,
nożyczki,
klej,
wstążka lub sznurek, wełna
patyczki do szaszłyków,
puszka np. po groszku(może być,
nie musi).

Gotowe!

5. Od spodu włóż (wetknij) patyczek do szaszłyków. Możesz
owinąć go zieloną krepą( nie musisz). Zrób bukiet i włóż do
puszki, którą możesz ozdobić według własnego pomysłu.

6. Bukiet możesz też owinąć zieloną kartką i zawiązać
wstążką, sznurkiem lub wełną.

Koszyczek pełen kwiatów:
Wykonanie:

Stanowisko pracy:
1. Najlepszym miejscem jest biurko lub stół.
Przygotuj miejsce pracy tak, aby było puste i
czyste.
2.
Pamiętaj
o
(Bezpieczeństwo
i
zwłaszcza podczas
narzędzi.

1. Na kolorowych kartkach narysuj i wytnij różnego kształtu
kwiatki:

2. Weż zieloną kartkę i ponacinaj ją do połowy dość gęsto

przepisach
BHP
Higiena
Pracy),
używania ostrych

3. Jeśli nie potrafisz zrobić czegoś
samodzielnie - poproś osobę dorosłą o
pomoc.
4. Po zakończeniu pracy zrób porządek na
biurku lub stole. Pamiętaj o segregacji
śmieci!

Potrzebne materiały:






3. Przyklej kartkę do rolki po papierze toaletowym – owiń
kartkę tak, żeby ponacinane paski wystawały. Wygnij je na
zewnątrz
4. Potem skróć co drugi pasek i przyklejaj wcześniej wycięte
kwiatki. Kwiatki możesz łączyć dowolnie po 2 lub nawet 3.

Kolorowe kartki z bloku
rysunkowego,
klej,
nożyczki,
ołówek,
rolka po papierze toaletowym.

5. Z 2 pasków po przeciwnych stronach możesz zrobić
rączkę koszyka.

Gotowe!!!

