
Witam Was serdecznie! 

 Z racji tej, że dziś jest Pierwszy Dzień Wiosny, a COVID -19 nadal krąży wśród nas, zachęcam na rozjaśnienie 
tych jakże męczących dni, by w domu, wraz z małą pomocą rodziców, stworzyć fajny i ciekawy stroik. Będzie on już 
mógł posłużyć jako dekoracja Wiosenno- Wielkanocna. Ja dziś też, by pokazać Wam, że w domu wcale nie musi być 
nudno, zrobiłam dwa stroiki dla mojej koleżanki. A wystarczy tylko… 

Nazbierać w lasku (bo teraz dużo osób zapewne kursuje w nim z dala od natłoczonych miejsc) patyki o średnicy  
1,50 cm lub grubsze. Zakupić lub może wyszperać z zeszłego roku sztuczne tulipany. 
Potrzebny też będzie nam sznurek naturalny i nożyczki.  

 

 

  Tulipanów na jeden stroik wystarczy 6 szt, układamy je między kijkami z brzozy.  

 



W tym momencie przyda się Wam pomoc osoby dorosłej lub rodzeństwa.  
Ja niestety musiałam poradzić sobie sama przy pomocy moich własnych nóg   

 

   

Kolejny krok to mocno związać sznurkiem, proponuję obwiązać około 3-4 razy.  

 

   

 

 

 

 



Jeżeli już mamy tę najtrudniejszą czynność zrobioną, przygotowujemy klej na ciepło, mocną nitkę, sianko i nożyczki, a 
także malutkie motylki i jajeczka, które posłużą nam do dalszego uzupełniania dekoracji.  

 

 

 

 Z sianka zwijamy malutkie gniazdko (dlatego 
potrzebna jest nitka), do gniazdka doklejamy trzy 
jajeczka, niestety docisnęłam za mocno i jedno 
pękło. Ale to nic, efekt jak widać i tak jest 
bombowy, wręcz, jakby tak musiało być.   
Gniazdko mocujemy też za pomocą kleju na gorąco 
do miejsca, w którym związaliśmy kijki.  

 

 

                                                       

 

           

  



Kolejny krok, to doklejanie motyli. Jeżeli macie gdzieś w ogrodzie bazie, to zapewniam, że włożone między kije  
i tulipany, będą świetnie się prezentować. Ja z racji tej, że wiosna kojarzy mi się z przylatującym ptactwem, 
podoklejałam jeszcze piórka, można też umieścić sztuczne małe ptaszki, dostępne w sklepie ogrodniczym.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pamiętajcie jednak o jednej sprawie, stroiki twórzcie, ale przed sobotnim sprzątaniem w domu,  
żeby mamusie nie krzyczały. Bo obojętnie jak się staramy, to i tak na podłodze będzie pełno okruchów   

Ale co tam, ważny końcowy efekt. Bawcie się przy tym dobrze. Życzę owocnej pracy!!!  
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