
Święto Mam
Niedługo, bo 26 maja będziemy obchodzić Dzień Mamy. Myślę, 

że wielu z Was  drobnymi upominkami chciałoby podziękować 

swojej Mamie za troskę, opiekę i miłość. A jak to zrobić? Można 

wykorzystać w tym celu sprytne rączki, które wyczarują  różne 

cudeńka.

Poniżej kilka inspiracji zaczerpniętych ze strony: 

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,1498080a.html, z których 

możecie skorzystać, przygotowując prezent.

Laurka z guzikami

Potrzebne będą:
• blok techniczny
• kolorowe guziki
• zielona mulina
• mocny klej (np. magik)
• wykałaczka (lub patyczek)
• nożyczki

Wykonanie:
Z bloku wycinamy prostokąt, składamy na pół. Przyklejamy kilka guzików 

(będą to kwiaty). Za pomocą wykałaczki zaznaczamy klejem miejsce na 

łodygę. Przyklejamy mulinę. Czekamy do wyschnięcia.

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,1498080a.html


Papierowe tulipany

Potrzebne będą:
• rolki z papieru toaletowego
• papier kolorowy
• kolorowy brystol
• klej
• nożyczki

Wykonanie:
Odcinamy fragment rolki. Oklejamy go zielonym papierem. Z kolorowego 

brystolu wycinamy kształt kwiatu tulipana. Rolkę nacinamy w dwóch miejscach. 

W nacięcia wkładamy kwiat. Ze złożonego zielonego papieru wycinamy kształt 

liści. Sklejamy dwie warstwy na brzegach i nakładamy na rolkę.



Broszka z filcu

Potrzebne będą:
• kolorowy filc
• nici
• igła
• tektura
• guzik
• agrafka
• nożyczki

Wykonanie:
1. Z tektury wycinamy 4 kwiaty różnej wielkości.

2. Szablony odrysowujemy na kawałkach filcu – wycinamy.

3. Powstałe elementy przykładamy do siebie.

4. Na wierzch przykładamy guzik.

5. Zszywamy wszystkie warstwy.

6. Na koniec od dołu przyszywamy agrafkę.



Ozdobne kwiaty

Potrzebne będą:
• papier kolorowy, 
• bibuła, 
• foremka do muffinek, 
• rurka do picia
• taśma bezbarwna, 

• klej

Wykonanie:
1. Z kolorowego papieru wycinamy sporej wielkości kwiat, następnie jego 

środek wyklejamy postrzępioną bibułą.

2. Na środku bibuły przyklejamy foremkę.

3. Z tyłu kwiatu przyklejamy słomkę.



Obrazek z guzikowym sercem

Potrzebne będą:
• tektura,
• około 30 kawałków gałązek zbliżonej długości,
• biała farba akrylowa,
• klej do drewna,
• kilka kolorowych guzików.

Wykonanie:
Z tektury wycinamy prostokąt (mniej więcej wielkości kartki pocztowej). 

Smarujemy go klejem do drewna i naklejamy gałązki. Przykładamy na całość 

ciężki przedmiot i czekamy chwilę aż klej wyschnie. Następnie malujemy 

gałązki białą farbą akrylowa i przyklejamy guziki tworząc kształt serca.

Do upominku warto dołączyć bilecik z życzeniami. A oto wzory 

do wykorzystania:
Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia

z głebi serca płynące, czekające spełnienia.

Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie,

niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie.

Wszystko, co piękne i wymarzone,

niech w Twoim życiu będzie spełnione. 



Tak trudno mi wyrazić

to, co w sercu czuję,

więc powiem jedno słowo -

Kochana Mamo: DZIĘKUJĘ! 

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi. 

Że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni, 

że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi: 

dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.  

Życzę Ci Mamo

stu lat życia w uśmiechu

i radosnych oddechów!

Milion chwil bez złości

i wszelkiej pomyślności! 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz,

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję. 

A teraz życzę miłej pracy! Może sam ułożysz życzenia dla swojej 

mamy? Do dzieła!
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