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Kartka dla mamy 

 
Jutro - 26 maja jest Dzień Matki. Zróbcie mamie laurkę. Z tego co znajdziecie w domu. Taka kartka zrobiona, a nie 

kupiona, ucieszy mamę jeszcze bardziej.  
 
To będzie prawdziwy hand made. 5 minut craft w waszym wykonaniu! 

 
Potrzebujecie do tego: 
 

 arkusz (kartkę z bloku technicznego) 

 kartonik po czekoladkach lub kawałek papieru we wzory 

 klej 

 nożyczki 

 brokat w kleju 

 jeden kolor farby i pędzel (kolor podobny do tego ze wzoru na papierze 

/ kartoniku) 

 2 kolorowe cienkopisy (kolory podobne do tych ze wzoru na papierze 

/ kartoniku) 

 dziurkacz serce (jeśli macie) albo sami narysujcie, odrysujcie, 

wytnijcie 2 takie same serca  

 
Kartka białego papieru zgięta na 3 części. Jedną odcinamy.  

 
Mamy otwieraną kartkę. Z reszty wycinamy dziurkaczem 2 serca.  
Serca ozdabiamy klejem w brokacie lub pisakiem. 
 
Wycinamy z papieru we wzory (po czekoladkach) paski na spód kartki. 
Wytnij 2 prostokąty o wymiarach:  
9,5 cm na 5,5 cm. 
Naklejamy jeden na zewnątrz, drugi w środku. 

 
Tu możesz narysować teraz serce. Lekko, tak, jakbyś to robił w 

notatniku. I zapisać wokół małe love, love, love. 
Odważni mogą urwać kawałek gazety, namoczyć go lekko palcem i 

przyłożyć drukowaniem do serca. Odcisną się literki. 
 
Brzegi kartki malujemy suchym pędzlem. Muskając brzegi tylko w 

prawo i w lewo. 
 
Gdy wyschną, maźnij też serce w środku. 
 

 
Scrapbooking w waszym wykonaniu na pewno spodoba się mamie. 

Nie zapomnijcie napisać życzeń. Poproście o pomoc brata, siostrę, tatę… 

 

 

https://youtu.be/dOFDeNi5mMo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiaty bzu z popcornu 
 

 

Kolejna propozycja laurki dla Mamy �   

Przygotuj: kartkę A4 najlepiej techniczną, klej magic, pędzle, farby, zielony papier lub bibułę na liście i 

popcorn. 

 



 
 

Popcorn można kupić gotowy lub zrobić samodzielnie najlepiej bez tłuszczu, będzie się lepiej przyklejał.  

Najpierw narysuj i wytnij liście zginając je na pół wzdłuż.  

Liście przyklejamy do gałązek, tak aby fragmentami odstawały od kartki tworząc przestrzenną pracę 

plastyczną. 

Następnie malujemy kartkę klejem i przyklejamy gęsto obok siebie ziarna popcornu. Jeśli chcemy, aby 

kwiaty były bardziej wypukłe możemy poprzyklejać kolejne ziarenka jedno na drugim.  

Po wyschnięciu malujemy popcornowe kwiaty Bzu na biało lub fioletowo. 

 

 
 

(Źródło www.mojedziecikreatywnie.pl 

 

 

Przepis na babeczki 
 

 

Kochani! Chcę podzielić się w Wami  

znalezionym przeze mnie przepisem 

 na proste, ale przepyszne babeczki. 

 
 

http://www.mojedziecikreatywnie.pl/


Przygotuj :  

300g mąki pszennej 

100g cukru 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

2 jajka 

150ml gazowanej wody mineralnej 

100ml oleju 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

100g posiekanej czekolady (nie za drobno) lub groszku czekoladowego 

 

Sposób przygotowania: 

W jednej misce wymieszać mąkę, cukier, cukier waniliowy i proszek do pieczenia. 

W drugiej misce wymieszać trzepaczką gazowaną wodę mineralną, olej i jajka. 

Następnie wymieszać trzepaczką składniki z obu misek. Nie mieszać długo, lecz tylko do momentu 

połączenia się składników. Na końcu wmieszać delikatnie szpatułką kawałki czekolady. 

 

Formę na muffinki wyłożyć papilotkami. Ciasto nałożyć do papilotek. 

Muffinki piec w nagrzanym piekarniku ok. 30 minut, do suchego patyczka, w temperaturze 180°C (grzałka 

góra- dół). Studzić przez parę minut przy uchylonych drzwiczkach piekarnika. Następnie wyciągnąć na 

kratkę i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. 

 

(Źródło www.domowe-wypieki.pl) 
 

http://www.domowe-wypieki.pl/

