
Wiosenne ozdoby

Chcesz wnieść do domu trochę wiosennej atmosfery? Zobacz  pomysły, które możesz 
wykonać na wiosnę i ozdobić nimi swoje mieszkania. Mamy nadzieję, że Wam się spodobają!
1. Kolorowe wiosenne bazie

Bazie to coś co bezsprzecznie kojarzy nam się z wiosną. Możemy zrobić na bazie tej 
inspiracji dekorację. Wystarczą nam do tego gałązki i bardzo małe pomponiki. Możecie 
wykonać je z kolorowej bibuły. Teraz za 
pomocą gorącego kleju wystarczy 
przykleić je do gałązek, wsadzić do 
wazonu i dekoracja gotowa :)

2. Sadzonki w jajkach

Wykorzystaj skorupki jajek do zrobienia
fajnej dekoracji do kuchni. Wystarczy trochę
ziemi ogrodowej i szczepki ziół, 
które zwykle mamy w kuchni. Możecie 
posadzić tam bazylię, miętę czy coś 
innego. Wygląda to bardzo fajnie :)

3. Żonkile z papilotek



  Żonkile z papilotek to prosty pomysł na pracę plastyczną dla dzieci. Do wykonania pracy 
potrzebna jest kartka papieru, dwie żółte papilotki, kawałek żółtej i zielonej bibuły, nożyczki i
klej. Z dwóch papilotek wycinamy kształt kwiatu Żonkila, z bibuły skręcamy łodygi i 
wycinamy trawę oraz liście, a na koniec przyklejamy wszystko na kratkę.

 4. Ptaki z rolek

Rolki to jeden z bardziej inspirujących materiałów, który często wykorzystuje się w różnych 
pracach plastycznych. Możecie wspólnie z dziećmi wykonać z rolek na przykład bociana lub  
inne nasze polskie ptaki.
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