ZAPROŚ WIOSNĘ DO DOMU!!!
Cz. I
Wiosna to piękna pora roku, podczas której
chętnie wychodzimy z domu i spędzamy
czas na łonie natury.
Aktualna sytuacja zagrożenia zdrowia i życie
uniemożliwia nam swobodny relaks na
świeżym powietrzu.
Zaprośmy wiosnę do domu!!!

KROKUSY I PRZEBIŚNIEGI Z BIBUŁY
Przygotuj bibułę w 3 kolorach: fioletowy, zielony
i żółty, słomkę do napoju, klej i nożyczki.
Z żółtej bibuły wycinamy 3 paski o wymiarach
1x6 cm.
Zaginamy końce 1 raz na 1 cm. Całość zwijamy w
sznurek tworząc 3 żółte pręciki kwiatka.

Z fioletowej bibuły wycinamy paski o szerokości 2,5 cm
i długości 10 cm, najlepiej wzdłuż marszczenia.
Pasek próbujemy skręcić w połowie długości i złożyć
na pół, tak by z jednej strony powstał gruby piękny
czubek płatka.
W miejscu złożenia chwytamy kciukiem. Wypełni on
wewnętrzną część naszego płatka i nada mu kształt.
Nie bój się połóż na płatku cały kciuk! 
Zwiń resztę bibuły w sznurek.
Płatek gotowy! Brawo! Jeszcze 5. 

Odetnij pasek zielonej bibuły o szerokości 3 cm.
Wytnij jeszcze kilka pasków o szerokości 1,5 cm.
Złóż je na pół i wytnij z nich wąskie spiczaste
liście.
Powinno ich być co najmniej 9.
Możesz zrobić ich 12, wówczas Twój krokus
skryje się w nich dopóki nie zajrzy do niego
poranne słońce!

Użyj kleju!
Przyklej swoje listki do paska z
bibuły, mogą być większe
pojedyncze lub mniejsze
podwójne.
Użyj wyobraźni!

Zwiń pręciki razem i włóż je
do słomki.
Słomkę wykorzystasz jako
gałązkę!
Dobrze wciśnij bibułę do
słomki!!!
To podstawa Twojego
kwiatka!

Obłóż pręciki kwiatka wykonanymi
płatkami. Zadanie jest trudne. Jeżeli nie
możesz utrzymać ich palcami poproś
rodziców o pomoc. Możesz związać je
nitką. Owiń łodygę za słomki paskiem
zielonej bibuły. Wystarczy centymetrowy
paseczek.
Posmaruj jego brzegi klejem i przymocuj
do słomki.

Pamiętaj, że łodyga krokusa nie jest długa. Odetnij nożyczkami nadmiar bibuły.
Teraz owiń łodygę przygotowanymi wcześniej listkami.
Posmaruj brzeg zielonego paska klejem i owijaj go wraz z listkami wokół łodygi
tak, by listki wystawały pół centymetra nad płatkami kwiatka.

Gotowe!
Piękny krokus może ozdobić Twój pokój.
Jest również idealnym prezentem dla rodziców i dziadków a także
przyjaciół.
Jeżeli nie możesz dać go osobiście przygotuj piękne tło i prześlij
wiosenne zdjęcie! 

TERAZ CZAS NA PRZEBIŚNIEGI

Masz już wprawę w tworzeniu
pięknych kwiatków z bibuły, więc
wykonanie przebiśniegów będzie
dla Ciebie prostym zadaniem.

Potrzebujesz białej z zielonej bibuły, kilku
słomek, najlepiej jasnozielonych, kleju,
nożyczek i zielonego flamastra!
Wytnij z białej bibuły wytnij 4 prostokątne
kawałki, 3 takiej samej długości i jeden krótszy.
Mały prostokąt posmaruj klejem i owiń go
wokół słomki. Jego brzeg pomaluj zielonym
flamastrem.
Wybierz zgięty koniec słomki, pozwoli CI to na
zachowanie pięknego kształty łodygi kwiatka!



Złóż razem trzy kawałki bibuły i wytnij z nich
podłużne płatki.
Każdy płatek złóż lekko wzdłuż w połowie,
żeby podkreślić kształt płatka.
Przyklej płatki do słomki.
To trudne zadanie.
Poproś o pomoc dorosłego.

Brawo!
Twój kwiatek jest prawie gotowy!
Wytnij z zielonej bibuły pasek o
szerokości 2 cm i owiń nim łodygę
kwiatka. Pamiętaj by posmarować
klejem brzegi bibuły.
Jeżeli masz zieloną słomkę nie musisz
tego robić, ale pamiętaj, że będzie CI
trudniej przymocować liście.

Teraz owiń łodygę przygotowanymi wcześniej listkami (znasz już sposób).
Listki mogą być z bibuły lub z kolorowego papieru. Te drugie będą
sztywniejsze.
Posmaruj brzeg zielonego paska klejem i owijaj go wraz z listkami wokół
łodygi tak, by listki wystawały centymetr nad płatkami kwiatka.
Wspaniale! Przebiśniegi gotowe! 
Poszukaj wazonika, dekoracji, przygotuj bukiet!
Twoje kompozycje zachwycą zapewne wszystkich domowników!
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