
DZIEŃ MATKI 
 

PAMIĘTAJ! 26 MAJA JEST DNIEM MATKI 

Możesz z tej okazji wykonać własnoręcznie jedną z zaproponowanych prac plastycznych-

laurek.  

1. SERCE Z LAURKĄ 

W tym celu: 

 przygotuj 2 białe kartki  i jedną czerwoną(A4), ołówek , długopis lub pióro, małą 

karteczkę  na rulonik, nożyczki,     

 złóż jedną białą i  czerwoną kartkę na pół , żeby zachować symetrię, narysuj i wytnij 

      serca, białe musi być większe od czerwonego, następnie naklej jedno na drugie,  

 z małej karteczki wytnij pasek szerokości 3 cm, a długości 10 cm, z którego zrobisz 

rulonik i nakleisz na środku serduszka, 

 złóż białą kartkę na pół, przetnij na połowę, na jednej części białej kartki napisz 

życzenia dla mamy, złóż je w rulonik i włóż do serca, życzenia mogą być następujące: 

                  Najlepsze u mamy jest to, że ją mam 
                   Mam  ją swoją, nie cudzą 
                   Nie inną, zawsze tę samą 
                   I żeby nie wiem co się stało, mama zostanie mamą 
                   I za to Cię kocham !   
 

   serduszko może mieć zaokrąglone brzegi lub ścięte-kanciaste. 

 
 

 



2. KROKUS-LAURKA 

W tym celu: 

 przygotuj białą kartkę papieru, ołówek lub czarny mazak, żółtą bibułę, 

 naszkicuj kontury krokusa na kartce, 

 potnij żółtą bibułę na kawałki i zgniataj ją w palcach, możesz formować kuleczki, 

 przyklejaj kawałki bibuły jako płatki, a liście pokoloruj na zielono.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. SERCE Z ODBITĄ DŁONIĄ 

W tym celu: 

 przygotuj 1 białą kartkę (A4), jedną farbę plakatową w dowolnym kolorze, pędzelek 

            i kolorowe mazaki, ołówek , nożyczki,     

 złóż jedną białą kartkę na pół , żeby zachować symetrię, narysuj i wytnij 

      serce,  

 pomaluj dłoń farbą plakatową i odbij na papierowym sercu, 

 jak wyschnie, ozdób serce rysunkami wykonanymi za pomocą kredek lub mazaków.  

 
 

4. SERCE Z OŁÓWKIEM  NA NOTATKI  LUB  ZDJĘCIE 

W tym celu: 

 przygotuj 1 kartkę (A4) w dowolnym kolorze z tektury, kolorowe mazaki, ołówek , 

nożyczki,     

 złóż  kartkę na pół , żeby zachować symetrię, narysuj i wytnij serce na jednej 

      z połówek, na środku i wytnij je, 

 jedną z kartek możesz na długości skrócić o 1,5 cm,       

 natnij kartkę na krawędzi na długość 1,5 cm, żeby zrobić tuneliki na ołówek 

szerokości 0,5 cm ( dwa tuneliki), 

 wsuń ołówek do tunelików, 

 w środku możesz napisać życzenia lub nakleić rodzinne zdjęcie. 

 



 
 

 


