Kreatív ötletek
(Kicsiknek és nagyoknak)
A következő ötletek bármelyikét megcsinálhatjátok a közelgő anyák napjára,
vagy szülinapra, névnapra, esetleg csak úgy kedveskedésből, kedvtelésből.
Anyák napjára én mindig megajándékozom a nagymamámat is, neki most az
ablakba készíthetünk ajándékot, erre is mutatok ötletet!

1.) Kavicskép - virág
Keress kör alakú kavicsokat. A legnagyobbat fesd le sárga festékkel, a
kisebbeket bármilyen színűvel. Kartonpapírra, vagy egy fadarabra ragaszd fel a
lefestett kavicsokat úgy, hogy virág legyen belőle. Szárnak egy ágat is
ragaszthatsz a képre, vagy oda is festheted azt.
(Ha van otthon ragasztópisztoly, akkor szüleid segítségével használhatod, ha
nincs, akkor kisebb kavicsokat keress, amiket folyékony ragasztóval ragassz
fel.)

2.) Kavics-rajz
Keress nagyobb, lehetőleg lapos kavicsokat. Mosd meg őket
szappanos vízzel, majd ha megszáradt, már rajzolhatod is a
kedvenc mintádat rá.
Rajzolhatsz ceruzával, festhetsz vízfestékkel, de ha van otthon
tűfilced, akkor azt használd, élénkebb lesz a rajzod tőle. Ha
kész vagy, és szeretnéd, hogy fényes legyen a kavicsod, akkor
kérd meg anyukádat, hogy fújja le hajlakkal.
+1 tipp: Díszítsd a köveket szívekkel, és már kész is az
anyák napi ajándékod.

3.) Gombkép
Ha van otthon sok gombotok, akkor remek képet készíthetsz belőlük. Nincs
más dolgod, mint felragasztani a gombokat egy keményebb papírra. A
ragasztás előtt érdemes megrajzolni ceruzával, hogy mit is szeretnél majd
készíteni. Lehet virágot, pillangót, fát, állatot… bármit!
+ 1 tipp: színes papírt hajts félbe, kívülre készítsd el a képet, belülre pedig
írj egy-két szép mondatot. Így bárkinek ajándékba is adhatod!

4.) Napi üzenetek, jókívánságok
Egy kis papírtekercsre írj szép verset, jókívánságot, személyes üzenetet, motiváló mondatot.
Írhatod színes lapokra is, amiket összehajthatsz, vagy akár fel
is tekerheted. Ha feltekered, akkor kis szalaggal kösd össze,
nehogy kitekeredjen!
Írhatsz egy hónapra való jókívánságot (31db) vagy akár egy
évre valót is (365 db), így a megajándékozott személy több
napon keresztül is olvashatja majd a kedves gondolataidat.
A tekercseket tedd egy nagy befőttes üvegbe. Az üveget
kívülről színes papírral, vagy üvegfestékkel is díszítheted!

5.) Faágból szívecske - üdvözlőlap
Hajts félbe egy keményebb színes papírt (ha nincs kemény, akkor
össze is ragaszthatsz kettő simát). Elsőként írj szép üzenetet a lap
belsejébe annak, akinek készíted. A díszítéshez, a külső felére
dolgozz úgy, hogy jobb oldalon tudd kinyitni a lapot. Keress egy
viszonylag egyenes faágat, törd el különböző hosszúságú
darabokra, és ragaszd fel kívülre úgy, hogy szív alakú formát kapj.
(A ragasztáshoz folyékony ragasztót, vagy ragasztópisztolyt
használj. Ragasztópisztolyt csak felnőttel!)

6.) Szív-virágfüzér
Vágj ki színes papírból szíveket, virágokat. Fűzd fel egy
hosszú zsinórra, és tedd ki az ablakba! Ha nincs otthon
színes papírod, akkor egy fehér lapot színezz ki, fess be.
A szívekre, virágokra egy-egy nagybetűvel ki is írhatod,
hogy Mama, vagy bármit, ami Neki szól, csak figyelj arra,
hogy egy szívre csak egy nagybetű kerüljön, hogy
messziről is el lehessen olvasni!

