
S K R Z Y D L ATA

MIŁOŚĆ



Jest 14 lutego – Walentynki!  
 
Pewnie zwróciliście uwagę na towarzyszące opowieści  
o Kopciuszku, kolorowe motylki znajdujące się w doniczce 
z roślinką. Podczas dzisiejszych warsztatów Bajkowych 
Poranków Online będziecie mogli samodzielnie wykonać 
takie motylkowe ozdoby!
 
Stworzony przez Was motylek może być także  
upominkiem dla bliskiej osoby. Na pewno każdy  
się ucieszy z takiego niezwykłego i miłego podarunku.  
Szczególnie w taki dzień jakim jest Dzień św. Walentego. 

My zdecydowaliśmy się wykonać nasze motylki z kolorów 
kojarzących się z Walentynkami, jednak Wasze mogą być 
zupełnie inne. Zapewne i tak ucieszą bliskie Wam osoby. 
Nasza instrukcja ułatwi Wam stworzenie  
bajkowych owadów.

 klej lub taśma dwustronna.
 nożyczki.
 kolorowy papier, filc lub pianka. 
 drewniane patyczki (cienkie i długie, oraz szersze „lekarskie”).
 kolorowe, puchate, druciki.
 różne ozdoby, naklejki, czy brokat do upiększenia skrzydełek Waszych motyli.
 druciki, nitka lub sznurek do zamocowania motylków.

Czego potrzebujecie? 



Z papieru, filcu lub pianki wytnijcie skrzydełka.  
Mogą być dowolnego rozmiaru i kształtu.  
Nasze motyle są bardzo romantyczne:  
ich uskrzydlenie przypomina serduszka.

Przy pomocy taśmy dwustronnej lub kleju przymocujcie 
szersze patyczki na środku wyciętych skrzydełek.  
Patyczki te będą odwłokiem Waszego motyla.

Krok 1

Krok 2



Teraz czas na Waszą kreatywność!  
Uruchomcie wyobraźnię i ozdóbcie skrzydełka
owadów najpiękniej, jak tylko potraficie.

Następnie musimy zadbać o to, żeby nasze motyle mia-
ły czułki. My wykonaliśmy je z kolorowych, futrzastych 
drucików i umieściliśmy na główkach owadów przy 
pomocy taśmy dwustronnej.

Krok 3

Krok 4



Prawie gotowe! Teraz przymocujcie nitkę lub cienki  
patyczek z tyłu waszego walentynkowego owada.  
W zależności od wybranej metody Wasz motylek może 
zawisnąć na oknie lub może trafić do doniczki z roślinką. 
Jednakże to są tylko nasze propozycje. Pamiętajcie,  
że zawsze ogranicza Was tylko własna wyobraźnia!

Gotowe! Wasz walentynkowy motylek może już pofrunąć na swoją pierwszą wyprawę!  
Niezależnie od tego, czy zostawicie go dla siebie, czy wręczycie komuś w prezencie – rodzicom, 
dziadkom czy innym bliskim Wam osobom. Będzie na pewno piękną ozdobą Waszego otoczenia. 
A może ten papierowy owad sprawi, że prawdziwe motyle szybciej pojawią się za oknem?

Krok 5

Do zobaczenia na kolejnych Bajkowych Porankach Online!


