Niespodzianki dla mamy
Pamiętajcie, że szczególnie cennymi prezentami są te
wykonane własnoręcznie. W pracach może pomóc Wam
ktoś z bliskich – tata, dziadkowie, rodzeństwo. Oto kilka
propozycji
 Ozdobna butelka – potrzebna jest szklana butelka
(etykietkę możecie łatwo usunąć, namaczając butelkę
w wodzie) oraz przeróżne produkty, które należy
wsypywać warstwami. Można w tym celu zabarwić na
różne kolory sól, kasze lub użyć kolorowe makarony.
Nakrętkę butelki owiń ładnym materiałem i dołącz do
niej piękną kartkę z życzeniami
 Wazonik ozdabiany plasteliną -potrzebne będą:
plastikowa buteleczka (np. po jogurcie pitnym)
różnokolorowa plastelina. Buteleczkę dokładnie
myjemy i odrywamy etykietki. Następnie z plasteliny
przygotowujemy długie wałeczki w różnych kolorach,
którymi na przemian szczelnie obklejamy wysuszoną
butelkę. Plastelinę przed przystąpieniem do pracy
warto położyć na chwilę na ciepłym kaloryferze, żeby
była miękka i plastyczna.
 Wazonik z cekinami
-potrzebne będą :
plastikowa buteleczka (np. po jogurcie pitnym) ,cekiny
, klej magic Buteleczkę dokładnie myjemy, odrywamy
etykietki i wycieramy ją do sucha. Następnie
obklejamy całą powierzchnię cekinami, używając do
tego kleju magic, który po wyschnięciu staje się
przezroczysty. Pracę, przy niewielkiej pomocy
dorosłych, mogą wykonać nawet maluszki. Zamiast

cekinów możemy użyć koralików albo kolorowych
guzików.
 Magiczny słoiczek – ze zwykłego słoika (najlepiej
małego) możecie wyczarować przecudny prezent. Słoik
należy okleić plasteliną, a do niej przyklejać przeróżne
rzeczy – kaszę, koraliki, kawałki błyszczącego papieru.
Słoik można również ciasno owijać naciągniętą
wielobarwną włóczką.
 Album - do wykonania tego prezentu przygotujcie
kilka kolorowych kartek. Złóżcie je wszystkie razem i
poproście kogoś dorosłego o zrobienie po lewej stronie
dziurek
(najwygodniej
będzie
posłużyć
się
dziurkaczem). Na kartki możecie przyklejać zdjęcia lub
własnoręcznie wykonać na nich rysunki. Na pewno
mama ucieszy się z każdego miłego słowa.
Przygotowane kartki należy złożyć w całość, a przez
dziurki przeciągnąć sznurek lub wstążkę. Pamiętajcie o
przeznaczeniu pierwszej kartki na stronę tytułową.
Trzeba ją pięknie ozdobić!
 Ramka na zdjęcia dla mamy
Potrzebujecie:
Płyta CD
Papier kolorowy
Bibuła
Zdjęcie
Klej
Wykonanie:
Wycinamy z kolorowego papieru tło do naszej ramki
wielkości płyty CD, następnie na środku wycinamy otwór

na zdjęcie, w tym przypadku okrągłe, przyklejamy do
płyty. Bibułę odcinamy na 4cm szerokości i formujemy z
niej "niteczki", które potem przyklejamy do tła ramki.
Całość ozdabiamy. Prezent dla mamy gotowy. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=7
ko0fBJ-pSI&feature=emb_title
Prezenty wykonane własnoręcznie są najpiękniejsze.
Spróbujcie

