
Színezd ki és az alábbi  elkészítési útmutató segítségével lesz egy egyedi ajándékod Anyának, a
Nagyinak vagy a Dédinek. A középső szívecskébe még nekik szóló üzenetet is elrejthetsz.

A következő képet szintén ki kell színezned, majd a mellette látható képek segítségével vágd ki és
hajtogasd meg, s kapsz egy kis fát, melyet ajándékba adhatsz.

http://krokotak.com/2021/02/heart-wreath-2/




Talán ismeritek a sótartó vagy tátika játékot, melyet sokféleképpen fel lehet használni, ezt az anyák
napi verziót is érdemes elkészíteni és anyával játszani egy jót. Ha szeretnétek, akkor az útmutató
segítségével elkészítheted a saját verziódat is.

Az ötlet forrása: A napfény illata - Fenntartható kreativitás a mindennapokban (anapfenyillata.hu) 

Hajtogatáshoz segítség: Tátika játék készítése - Manó kuckó (manokucko.hu) 

http://manokucko.hu/tatika-jatek-keszitese/
https://anapfenyillata.hu/


A virágot a kezed lenyomatával készítsd el, vagy ha nem akarod befestékezni, akkor
színes papíron rajzold körbe, vágd ki, majd ragaszd fel!
Az ötlet forrása: https://www.craftymorning.com/



Színezd ki  a  csokrot,  masnit,  majd a szaggatott  vonalak mentén  kell  hajtogatnod.
Először hajtsd hátra az egyessel jelölt vonal mentén a lapot, majd a kettessel jelölt
vonal mentén szintén hátra kell hajtanod, végül a hármassal jelölt vonal mentén hajtsd
előre a masnit. Kész is az ajándék.



Vágd ki az alkatrészeket, A szív lesz az alap, ebbe kell beragasztanod az édesanyát
gyermekével,  majd  ragaszd  rá  az  anyuka  haját.  Kartonból  is  elkészítheted,  de
dekorgumiból  még szebb lesz a térbeli  hatás miatt.  Készítheted kisebb méretben,
akkor  szép  kulcstartó  lehet  belőle,  ha  nagyobb,  ragaszthatod  képeslapra,  de  még
nagyobb méretben kartonra ragasztva, bekeretezve szép kép is lehet belőle.



A két virág közül színezd ki az egyiket, majd a szirmokat ollóval egy kicsit húzd végig, hogy felfelé
kunkorodjon. A fehér virágot ragaszd rá egy félbehajtott kartonra, majd ragaszd rá a színes virágot.
Vigyázz arra, hogy csak a közepét ragaszd meg, hogy a szirmokat fel lehessen hajtani. A képeslapra
ráírhatod, hogy Azért szeretem anyát, mert vagy Az én anyukám és a mondat folytatása az egyes
szirmokra kerüljön. 



Színezzétek  ki  a  könyvjelzőket,  majd  vágjátok  ki,  hajtástok  be  a  szív  vonala  mentén,  majd
ragasszátok össze a két oldalt és már kész is a könyvjelző.
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