
  

Prezent dla Babci i Dziadka, 
czyli bukiet goździków z 
bibuły :) 

Małgorzata Rojek, Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Małej Wsi :) 



  

Dzień Dobry:) 

Czy pamiętacie, że niedługo 
Obchodzimy

 Dzień Babci i Dziadka? :) 

Może stworzymy
 jakiś prezent ? 

Myślę, że 
doskonałym rozwiązaniem 

będzie wykonanie
 goździków z bibuły :) 

Nie traćmy zatem czasu :)
I zabierzmy się do pracy:) 



  

Co nam będzie
 potrzebne? 

Linijka 

Bibuła zielonaDo  wyboru bibuła  
czerwona, 
kremowa lub 
różowa

Zwykłe 
nożyczki Klej Nożyczki 

we wzorki

Druty florystyczne 
o grubości 0,5

Druty 
florystyczne o  
grubości 1,6

Do wykonania goździków
 potrzebne będą:

1. druty  florystyczne
 o grubości 0,5 oraz 1,6

2.Linijka
3. Bibuła marszczona zielona

 oraz do wyboru: 
czerwona, kremowa ciemnozielona

3. Klej
4.Zwykłe nożyczki

5. Nożyczki we wzorki



  

Jeśli mamy już przygotowane
 niezbędne materiały do 

wykonania goździków z bibuły, 
możemy zacząć pracę nad naszym prezentem :)

Kolejne strony prezentacji, to kolejne kroki, 
jakie należy wykonać aby 

stworzyć goździka z bibuły :)   

Pamiętaj aby, kroki
 wykonywać po kolei. 
Stosuj się do instrukcji 

zawartych w chmurkach. 
Pomocne będą dla Ciebie 

zdjęcia zamieszczane obok :) 



  

Przygotuj swoje 
stanowisko 
pracy :)   

Poukładaj 
na stoliku lub

 biurku wszystkie 
niezbędne materiały :) 



  

Krok 1  

Z czerwonej bibuły
 za pomocą nożyczek
 we wzorki odcinamy 

pasek o szerokości ok 6 cm.



  

Krok 2  

Z zielonej bibuły za pomocą 
zwykłych nożyczek 

odcinamy dwa paski:
1. pasek o szerokości ok 8 cm
2. pasek o szerokości  2 cm



  

Krok 3   

Z paska z zielonej 
bibuły o szerokości 

8 cm wycinamy ząbki



  

Krok 4  

Rozkładamy pasek 
z czerwonej bibuły.



  

Krok 5  

Chwytamy pasek 
czerwonej

 bibuły na jednym końcu 
brzegu,

 tak aby część ze wzorkiem 
znajdowała się na górze.



  

Krok 6  

Regularnie zwijamy 
pasek  wokół, 
Jednocześnie

 marszcząc go.



  

Krok 7  

Gdy cały pasek czerwonej 
bibuły będzie zwinięty,

 zawiązujemy go
 używając drutu o 

grubości 0,5.



  

Krok 8 

Nasza główka
 goździka 
gotowa.



  

Krok 9  

Bierzemy pasek zielonej 
bibuły z 

wyciętymi ząbkami i 
zawijamy go wokół główki 

goździka również delikatnie 
marszcząc.



  

Krok 10  

Zawiązujemy owinięty
 pasek bibuły drutem

 o grubości 0,5.



  

Krok 11  

Montujemy łodygę: 
wkładamy drut o grubości 

1,5 pomiędzy drut,
 którym wiązaliśmy liście

 goździka.



  

Krok 12  

Bierzemy pasek z zielonej bibuły
 i owijamy wokół drutu( naszej łodygi),

 jednocześnie co jakiś
 czas dodając odrobinę 

liści ( zielonej bibuły z ząbkami) .
Należy pamiętać, że początek i
 koniec paska, którym owijamy

 łodygę powinniśmy
 posmarować klejem.



  

Gotowe :)   

Nasz goździk gotowy:) 



  

Bukiet   

Aby wykonać bukiet 
potrzebujesz min 5 kwiatków.
Możesz je włożyć do wazonu

 lub związać wstążką. 



  

Nasz prezent gotowy:) 

Pamiętaj że,:
Dzień Babci obchodzimy 

21 stycznia
Dzień Dziadka obchodzimy

 22 stycznia :)  



  

Dziękuję:)  

Dziękuję za udział w warsztatach:)
Mam nadzieję,

 że się Wam podobały i
 stworzyliście piękne bukiety,

 którymi obdarujecie swoje Babcie
 i swoich Dziadków :)
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