
 Laurka  dla  
mamy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opr. U.Haliniak 



   Do wykonania laurki 
potrzebujemy: 
 - kartki białego papieru (jak do     
   ksero),  
 -kolorowy papier, 
- blok techniczny, 
- nożyczki i klej 
     



  Z zielonej kartki wykonujemy listki , które 
wykorzystamy do naszej laurki.   
  Na wstępie składamy wzdłuż zieloną kartkę 
na pół. Obcinamy na całej długości brzeg 
kartki w miejscu złożenia. Powstaną jakby 
cztery  książeczki. Każdą z nich  (złożoną) 
ucinamy od rogu z prawej strony do lewego 
rogu u góry. 



  Z uciętych części powstaną trójkąty, które  składamy od dołu w harmonijkę. 
 Na drugiej fotce widać mój sposób składania, który polegał na tym , że czubek 
trójkąta złożyłam na pół  do jego podstawy i zagięłam, a później jeszcze raz i 
jeszcze raz.  Jednak technika składania może być inna. Możemy od razu składać 
od podstawy  do czubka w wąską harmonijkę. 



Harmonijkę składamy  na pół tak, żeby na dole znalazł się jej czubek, smarujemy klejem 
brzegi i sklejamy. W ten sposób powstanie listek, który wykorzystamy do kompozycji 
laurki. 



    Składamy na dwie lub trzy części  kawałek  niebieskiej kartki ( a później tak samo 
czerwonej i białej ) i tniemy na kwadraciki, których bok ma cztery cm.  Ze  złożonej 
kartki  będziemy jednorazowo wycinać dwa lub trzy kwadraciki.  Wycięcie kwadratów 
ułatwi nam  wycinanie w miarę równych  kwiatów. 



Wycinanie kwiatków możecie przećwiczyć najpierw na kwadracikach ze zwykłej kartki 
papieru, żeby niepotrzebnie nie marnować kolorowego papieru. 





    Na złożonych kartkach z bloku technicznego układamy naszą kompozycję  laurki. 
Smarujemy wszystkie elementy klejem. Kwiatki są sklejane podwójnie a do kartki 
przyklejane środkiem. Listki  przyklejane tylko w dwóch miejscach . Otrzymamy  
trójwymiarową kartkę. 



Z lewej strony zdjęcia widać wklejoną 
ruchomą  kartkę na której  napiszecie 
życzenia dla Waszej mamy.  Możecie je 
ułożyć sami albo poszukać jakiś piękny 
wierszyk czy piosenkę o mamie . 
  Moja kartka na życzenia jest troszkę 
pognieciona , bo po prostu akurat nie  
miałam pod ręką białej , gładkiej kartki, a 
chciałam Wam pokazać  jak to zrobić.  
 Życzę satysfakcji przy wykonywaniu 
laurki , a Waszym Mamom samych 
radości . 


