
PREZENTY 
WALENTYNKOWE

HANDMADEopracowanie: A. Kowalska



Witajcie Kochani
Dużymi krokami zbliża się kolejne święto, tym razem są to Walentynki.

Pewnie dla wielu z Was będzie to magiczny dzień. Pamiętajcie, 
że w Walentynki nie tylko świętują zakochani, ale również przyjaciele.
Bez względu na to, z kim spędzisz ten dzień, na pewno przyda się jakiś

prezent, a najlepszy będzie prezent własnej roboty, taki całkowicie 
od serca. Nie wiecie co i jak zrobić? Zapraszam na kolejne strony

prezentacji, a znajdziecie naprawdę ciekawe pomysły.



MIŁOSNE KUPONY



Materiały potrzebne 
do wykonania

Miłosnych Kuponów:
- blok techniczny, brystol,
- flamastry, kredki, 
  pastele, farbki...,
- nożyczki,
- linijka



SPOSÓB
WYKONANIA

NR 1
wytnij kartoniki o wymiarach 20 cm/5 cm,
umieść wybrany przez siebie tekst,
udekoruj kupon np. serduszkami,
umieść kupony w kopercie, 

    którą również możesz ozdobić.



Zachęcam do wykonania miłosnych kuponów 
w programie graficznym Canva,

https://www.canva.com/ 
Znajdziecie tam gotowe wzory kuponów 

na różne okazje, wystarczy wybrać jeden z wielu
wzorów, edytować go, zapisać i wydrukować. 

SPOSÓB WYKONANIA
NR 2



OBRAZ PRZESTRZENNY
STRING ART



Jest to sztuka nawlekania kolorowych
nici pomiędzy punktami, tworzącymi
abstrakcyjne, geometryczne wzory. 
Efektem jest niezwykły 
obrazek przestrzenny.

Co to jest STRING ART?



- deska lub sklejka,
- gwoździe,
- nitka, mulina, 
  kordonek, sznurek,
- młotek,
- wydruk szablonu.

Materiały potrzebne 
do wykonania 

obrazu przestrzennego:



Przygotuj deskę, 

Wydrukuj wybrany wzór,     

Delikatnie przyklej taśmą, 

Teraz wbij gwoździe 

    na której wykonasz obraz.

    który znajdziesz w internecie.

    kartkę ze wzorem do deski.

    po krawędziach wzoru, 
    przybijając kartkę do deski.

SPOSÓB WYKONANIA:



Kiedy wbijesz wszystkie
gwoździe, zdejmij ostrożnie
kartkę ze wzorem.
Zawiąż nitkę na jednym
gwoździu i zacznij ją przeplatać
wokół pozostałych gwoździ, 

    według dowolnego schematu.

SPOSÓB WYKONANIA:



SŁOIK PEŁEN MIŁOŚCI



Materiały potrzebne 
do wykonania 

słoika pełnego miłości:
- ozdobny słoik,
- kolorowe karteczki,
- flamaster, cienkopis, długopis,
- brokat, cekiny,
- kokardka.



Przygotuj kolorowe karteczki, możesz
wyciąć z nich dowolne kształty.
Na każdej karteczce napisz za co
kochasz osobę, którą obdarujesz
prezentem, za co jesteś jej
wdzięczny, co ci się w niej podoba.

SPOSÓB WYKONANIA:



Wszystkie karteczki
wrzuć do słoika.
Wsyp cekiny i brokat.
Możesz przystroić
słoik kokardką.

SPOSÓB WYKONANIA:



Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy, 
im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.

Antoine de Saint-Exupery



Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości.
Dużo uścisków, samych radości. 

Spełnienia marzeń, moc słodyczy, 
w dniu Walentego, 

pani Ola Wam życzy

Kochani Bursjanie


