IDEJE ZA MATERINSKI DAN


LILIJA IZ PAPIRNATEGA KROŽNIKA

POTREBUJETE: Manjši papirnat krožnik, kosmato žičko, slamico ter tempera barve.
Najprej pobarvate krožnik z željeno barvo in počakate, da se posuši. Da dobite obliko lilije,
se morata obe strani krožnika prekrivati. Zalepimo jih skupaj, pri tem pa ne smemo pozabiti
vmes prilepiti še slamico (stebel). V slamico, ki se skriva v cvetu, na koncu prilepimo še
kosmato žičko. Namesto kosmate žičke lahko uporabite tudi trši papir.



ODTISI

POTREBUJETE: Tempera barve ali prstne barve, risalni list, čopič.
Zaščitite površino, na kateri boste ustvarjali. Otrok naj izbere barve, s katerimi bo odtisnil
rože. S čopičem ali kar direktno iz tube, nanesite
otroku barvo na roke in odtisnite po želji. Pri tem
lahko uporabite veliko domišljije.





SLIČICA OTROK V ROŽICI

POTREBUJETE: »Šablono rože«, kolaž papir, palčko od sladoleda, zeleno tempera barvo
ter sličico otroka.
Iz papirja izrežemo dve roži enake oblike. Lahko jih izrežemo iz kolaž papirja ali pa jih
pobarvamo in okrasimo po želji. Roži prilepimo skupaj. Vmes ne smemo pozabiti palčke,
ki ponazarja stebel. Prilepimo jih tako, da se sredini držita skupaj, listki pa ne. Na notranji
strani lahko otrok še kaj nariše ali pa mu nekdo pomaga zapisati želje za mamico. Na
sredino rože na koncu prilepimo še sliko otroka.



OBESEK/VERIŽICA IZ DAS MASE

POTREBUJETE: das masa (lahko tudi slano testo), modelčki, okraski po želji…
Iz das mase oblikujete obesek/verižico po želji. Okrasite jo lahko s prstnimi odtisi,
perlicami, naravnimi materiali, rišete na njih s tempera barvami…



SRČKI IZ PERLIC

POTREBUJETE: kosmato žičko,
perlice, das maso (lahko tudi
slano testo ali plastelin)
Perlice natikate na kosmato
žičko (več kot jih bo, večji bo
srček in obratno). Nato žičko
oblikujete v obliko srčka in
konca žičke malce zvijete.
Srček lahko pritrdite na das
maso, plastelin… ali ga izročite
v takšni obliki.



VOŠČILNIZA ZA MATERINSKI DAN IZ POSUŠENEGA CVETJA

POTREBUJETE: posušeno cvetje (predlagam trobentice, teloh, žafran, marjetica), papir,
lepilo.
Cvetje, ki smo ga nabrali, položimo med dva lista in jih otežimo s knjigami. Ko so posušeni
jih poljubno prilepimo na izbrano podlago.



VOŠČILNICA S ŠOPKOM OKROGLIH ROŽIC

POTREBUJETE: barvni kolaž, okrogle modele (npr. različne oblike lončkov…),škarje, lepilo
Kroge različnih velikosti obrišemo s pomočjo modelov na različne barve papirja. Narisane
kroge zrežemo in jih po velikosti lepimo drug na drugega (začnemo z največjim). Tako
sestavimo cvet, ki mu dodamo še steblo (zrežemo trakec iz zelenega papirja). Rože damo v
vazo, ki jo naredimo tako, da na pripravljeno podlago prilepimo (pazimo, da z lepilom
namažemo le tri stranice lika!) poljuben kvadrat oz. pravokotnik.



ČRNO- BELA FOTOGRAFIJA OTROKA

POTREBUJETE: fotoaparat ali telefon, tiskalnik, črn, bel in rdeč papir, črn flomaster, (štancaluknjač z motivom srčka), škarje, lepilo.
Otroka, ki pošilja poljubčke, fotografirajte iz profila. Fotografijo natisnite v črno beli obliki. Na
bel papir narišite različne motive s flomastrom. Naj bo čim bolj poln. Papir zrežite na različne
trakove in le te prilepite na črn papir. Trakovi naj bodo v manjšem razmiku. Nato prilepite
otrokovo fotografijo. Na koncu prilepite še srčke, ki ste jih naredili s pomočjo štance ali aa jih
preprosto izrežite.



TRAVNIK PISANIH TULIPANOV Z ODTISKOVANJEM VILIC

POTREBUJETE: papir (risalni list), tempera barve, čopič, vilice
S čopičem pobarvate zgornji del vilic in le te odtisnete na papir. Ponovite večkrat in sicer z
eno ali z različnimi barvami. Odtisom dorišite še stebla in liste.



ŠOPEK TRAVNIŠKIH ROŽ

Sprehod s starši v bližino gozda;
nabiranje storžev...

Storži se doma, na toplem, posušijo in odprejo.

Očka prosi za pomoč.
Na storž ovij tanko dekorativno žico ali izvrtaj luknjico v katero daš leseno špino.

Tako fiksirano se lahko lotiš barvanja.
Potrebuješ:
tempere barve, belo lesno lepilo, čopič.

Barvi dodaš lepilo, da dobi izdelek trajnejšo lastnost oz. da ne pušča sledi barve ob prijemanju.
Če imaš na razpolago zelen krep papir lahko žičko oviješ z njim, poudariš steblo. Tako je rožica
dokončana. Ko jih narediš več, sestaviš pomladni šopek in ga podariš mamici.



RECITACIJE IN PESMI O MAMICAH
MAMA (F. Lainšček)
Mama je zmeraj na tvoji strani.
Tudi če nimaš prav te brani.
Pomaga ti iz zadrege in vse napravi zate,
saj mama zares verjame vate.
Lepo je, da ima tudi mama mamo ,
da kdaj nasloni glavo na njeno ramo.
Lepo je, da je babica še skoraj mlada
in te ima neskončno rada.
Ni večjega bogastva na tem planetu,
kot je ljubezen v srcih vseh mam na svetu.
Kaj jim lahko v zahvalo damo?
En tak poljub, kot ga otrok hrani za mamo.

MATERINSKI DAN (neimenovani avtor)
Dan naših mamic me zmeraj čudi
in mojo mamo zgleda tudi.
Očka kosilo skuha, posodo pomije,
preprogo našeška, rože zalije.
Ta dan mama samo sedi
Jaz pa si mislim: »Še več takšnih dni!«

MAMA (Niko Grafenauer)
Mama je od vseh ljudi
najboljša na svetu,
ker se mi rada smeji
in ker je par očetu.
Z mamo se oče poljublja,

z njo hodi spat in z njo vstaja
in kar naprej ji obljublja
vse od kraja.
Z njo se fotografira,
objet preko rame,
in z njo se prepira,
kadar se vleče zame.
Mama očetu bere misli
in vse njegove želje ugane.
Pomaga mu, kadar so dnevi kisli,
ali če z levo nogo vstane.
Mama ne more biti sama,
ali imeti za par kakšnega strica.
Saj vsi vemo, da je mama
boljša očetova polovica.
Le kako bi bilo očetu
brez mame,
ko bi ga le pol hodilo po svetu
in nič ostalo zame?

PESEM ZA MAMO (Neža Maurer)
Ne bom lovila zvezdicna nebu naj žarijo.
Rož ne bom iskalakjer so, tam naj cvetijo.
Nič ptičk ne bom prosila,
da pesmice bi pelenaj letajo, kjer hočejo
proste in vesele.
Sama bom zapela
pesem iz srca,
pa bo najbolj vesela
moja mamica!

