
 Dzisiejszym tematem  jest kartka dla mamy. Inspiracja ze strony: 
https://planetaplastyki.blogspot.com/2020/05/kurs-na-rysowana-laurke-dla-mamy.html 

 

 
 

Będziecie potrzebować: 
kartki z bloku technicznego, najlepiej A3 

ołówek i gumkę, 
kolorowe flamastry, koniecznie czarny do konturów, 

klej do papieru, 
nożyczki. 

 

 
 



Na środku kartki za pomocą ołówka rysujemy serce. 
UWAGA! 

Do rysowania używamy ołówka, gdyż linie serca w późniejszym etapie pracy nie będą nam 
potrzebne i trzeba będzie je wytrzeć za pomocą gumki. 

Serce narysowane jest flamastrem, tylko i wyłącznie dlatego, żeby było dla Was bardziej 
widoczne. 

 

 
 

W narysowanym ołówkiem sercu szkicujemy literki. 
Chcemy by słowo MAMA po wytarciu konturów serca utworzyło kształt serduszka. 
Zauważcie, że literki na górze są większe niż te na samym dole, dzięki temu uda się 

osiągnąć kształt serca. 
 

 
 

 
Następnie czerwonym bądź też różowym flamastrem piszemy literki. 

Kształt liter zależy od Was. Nasze literki mają z jednej strony czarne pogrubienia tworzące 
tzw. cienie. Dzięki temu uzyskamy efekt 3d. 



 

 
 

 

Tak pocieniowałyśmy wszystkie litery. 
 

 
 

 

Żeby ułatwić Wam zadanie wrzuciłyśmy zbliżenie liter. Dzięki temu będziecie wiedzieli                
z której strony liter macie użyć czarnego cienkopisu lub flamastra. 

 



 
 

Do  laurki potrzebujcie jeszcze pięknych, kolorowych kwiatuszków. I tutaj liczymy, że 
wiecie jakie kolory najbardziej lubią Wasze Mamy. Kształt kwiatków też jest Waszym 
wyborem. Mogą to być stokrotki, margerytki, tulipany lub inne wymyślone przez Was 

kwiatki. Możecie również narysować takie same kwiatki jak w projekcie. 
Dajcie się ponieść wyobraźni. 

Kwiatki oczywiście kolorujemy flamastrami. 
 
 

 
 

Takich kwiatuszków musicie przygotować około 20 sztuk. Będą one  potrzebne po to, żeby 
wokół powstałego wcześniej napisu stworzyć ramkę. 

Pamiętajcie też, by płatki kwiatków były między sobą ponacinane. Dzięki temu będziecie 
mogli je wywinąć na ołówku lub za pomocą nożyczek do góry. 



Uzyskacie przez to efekt 3d. 
Nie zapomnijcie również narysować listków, które ożywią kompozycję. 

Nasze kwiatki wyglądają tak.... 
 

 
 

Z gotowych kwiatków i listków układamy ramkę wokół powstałego wcześniej napisu. 
UWAGA 

Nie przyklejajcie od razu kwiatków. Ułóżcie je najpierw. Może zdarzyć się tak, że będziecie 
mieli za mało kwiatków i będziecie musieli je rozsunąć. 

Kwiatki kleimy klejem WYŁĄCZNIE po środku, a następnie przyklejamy je do ramki. 
Listki natomiast podtykamy pod kilka kwiatków. Ożywią one kompozycję i będą ozdobą 

Waszej ramki. 
 

 

 
 
 

Zdjęcie  ramki widzieliście już na początku wpisu, dlatego też pokazujemy Wam ramki 
wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 380 w Warszawie. 

 
Jak sami widzicie, każda jest piękna i wyjątkowa, bo tworzona z sercem i z myślą                            

o ukochanej Mamie. 
 

 



 

 
 

Życzę Wam twórczego dnia. 
Nie zapomnijcie podzielić się  efektami swojej pracy. 

 
 


