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Wprowadzenie

Witajcie Kochani!

Po miesiącu ciężkiej, ale owocnej współpracy

13 wspaniałych Mam-blogerek, oddaję w Wasze ręce zbiór

inspiracji na prezenty dla bliskich, które wykonacie wspólnie z

dziećmi.

Najbardziej cieszą podarunki prosto z serca. Dlatego zebraliśmy w
jeden e-book Nasze pomysły, byście mogli mieć wszystko pod ręką.
Wierzę, że nie raz przyda się Wam taka porcja zabaw i pięknych

prezentów.
Dziękuję również wszystkim autorkom za ich wkład!

Pobierajcie, czytajcie, inspirujcie!
Ilona z bloga Kreatywnym Okiem

http://kreatywnymokiem.pl/
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3 D



Gniotek dla zapracowanych

Lista rzeczy:

balon 
mąka
lejek
łyżka 
niezmywalny 
flamaster
wstążka

Wykonanie

Do balona wsypujemy przez lejek mąkę. Do 
upychania można użyć końcówki łyżki lub ołówka.

Wypełniony balon zawiązujemy na supeł.
Niezmywalnym flamastrem malujemy buzię. Uwaga: 

trzeba odczekać chwilę, aż flamaster wyschnie. 
Zawiązujemy na czubku wstążkę. 

Poziom trudności

http://zosiamosia.blogspot.com/
http://zosiamosia.blogspot.com/




Buteleczka z kolorowym piaskiem

Lista rzeczy:

kreda kolorowa
sól 1 kg
pojemnik – np. 
pudełko po lodach
przezroczysta 
ozdobna 
buteleczka
lejek
łyżka

Wykonanie

Sól rozdzieliłam po równo do szklanek, ponieważ 
chciałam uzyskać 5 kolorów w mniej więcej równych 
proporcjach. Następnie wybrałam 5 intensywnych 
kolorów kredy.

Szklankę soli przesypywałam do pojemniczka po 
lodach i następnie pocierałam o nią kredą, 
potrząsałam i znów pocierałam i tak aż do 
uzyskania pożądanego koloru. Oczywiście zadanie 
może wykonać również dziecko samodzielnie ale jest 
to czynność wymagająca sporego wysiłku ręka po 
pokolorowaniu pięciu szklanek soli, mnie boląca. 
Piasek gotowy, podajemy dziecku w szklankach czy 
miseczkach, dodając do tego łyżkę i buteleczkę z 
lejkiem w środku. Piasek należy przesypywać do 
buteleczki warstwami.

Poziom trudnościPoziom trudności

http://kusiatka.blogspot.com/
http://kusiatka.blogspot.com/




Łapkowy motylek

Lista rzeczy:

kolorowy karton
bibuła
nożyczki
ołówek
klej
kredki

Wykonanie

Karton A4 składamy na pół i odrysowujemy po 
jednej stronie dłoń dziecka. 
Następnie wycinamy ją trzymając karton cały 
czas złożony tak, żeby od razu wycięły się dwa 
szablony. Z tego samego koloru wycinamy też 
czułki.
Z kartonu o innym kolorze wycinamy brzuszek 
naszego motylka tak, żeby wielkością pasował do 
łapkowych skrzydełek. Z trzeciego koloru 
wycinamy oczy. Z bibuły zaś kilka kółek.
Wycięte szablony dłoni sklejamy ze sobą w 
nadgarstkach, na wierzch naklejamy brzuszek, a 
na górze oczka i czułki. Na skrzydełkach 
przyklejamy kółeczka z bibuły. Można też dodać 
kredkowy akcent w postaci wzorku na brzuszku.

Poziom trudności

http://tosioweigraszki.blogspot.com/
http://tosioweigraszki.blogspot.com/




Notes

Lista rzeczy:

kartonowa kartka

jedna kartka A3

klej 

nożyczki

2 wstążki

Wykonanie

Z kartki A 3 wycinamy kilka, kilkanaście małych 
kwadratów. Na jednym z nim malujemy obrazek. 
Resztę kartek dziurkujemy i związujemy wstążką
Z kartony wycinamy prostokąt, który składamy 
na pół
Na wierzch prostokąta przyklejamy obrazek, 
związane karki przyklejamy w środku

Poziom trudności

http://ewabloguje.pl/
http://ewabloguje.pl/




Wazon lub pojemnik 

na długopisy

Lista rzeczy

glina lub inna masa  
samoutwardzalna 

słoik
guziki/muszelki

Wykonanie

Wyrabiamy glinę

Oblepiamy nią dokładnie słoik
Dekorujemy słoik kolorowymi guziczkami:)
I tak zwykły słoik zamienił się w ekskluzywny

pojemnik na przybory biurowe, czy modny wazon:)

Poziom trudności

http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/
http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/




Ptaszek w gniazdku

Lista rzeczy:

talerzyk 
papierowy
niebieska farbka
pędzel
papier kolorowy
żółte sianko
piórka
ruchome oczko
wstążka
dziurkacz
nożyczki
klej

Wykonanie

Talerzyk papierowy malujemy ca³y na 
niebiesko, pozostawiamy do wyschnięcia.
Z bloku technicznego wycinamy 
kształt ptaszka, ozdabiamy go piórkami i 
doklejamy oczko .
Na niebieskim talerzyku przyklejamy pień 
drzewa z gałązki na której usiądzie ptasie 
gniazdko.
Na gałązce przyklejamy jajka i ptasią mamę.
Z żółtego sianka doklejamy gniazdko dla 
ptaszków. 
Kiedy już wszystko gotowe dziurkaczem robimy 
dwie dziurki w talerzyku i przeplatamy przez 
nie wstążkę.

Poziom trudności
Poziom trudności

http://kusiatka.blogspot.com/
http://kusiatka.blogspot.com/




Okulary dla dziadka

Lista rzeczy:

kolorowy blok 
techniczny
klej
nożyczki
fotografie wnuków

Wykonanie

Z karki wycinamy szablon okularów oraz dużą ilość 
serduszek
W miejsca „szkieł” wklejamy buźki wnuków
Serduszka naklejamy wokół buziek

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/




Tęczowy kubek

Poziom trudności

Lista rzeczy:

biały kubek 
kilka lakierów do 
paznokci o różnych 
kolorach
patyczek lub 
wykałaczka
pojemnik większy niż 
kubek
woda

Wykonanie

Do głębokiego pojemniczka z wodą wlewamy 
odrobinę lakierów o różnych kolorach
Powstałe kolorowe plamki delikatnie mieszamy, 
by na wodzie utworzyła się kolorowa kałuża
Zamaczamy część kubka w pojemniku z wodą
Zostawiamy kubek do wyschnięcia

PS. Tą technikę malowania podpatrzyłam 
gdzieś w internecie. Jest wybitnie prosta. Ma 

tylko jedną wadę – zapach 

http://maleradosci.pl/
http://maleradosci.pl/




Kolorowa butelka-wazonik

Lista rzeczy:

dowolna butelka
farbki witrażowe
ewentualnie tzw. 
suszki
tasiemka ozdobna lub 
sznurek

Wykonanie

Butelkę dokładnie myjemy, pozbywamy się 
etykiety, suszymy.

Malujemy dowolne wzory.
Ozdabiamy zasuszonymi kwiatami.
Przewiązujemy tasiemką.

Poziom trudności

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Dzieci kwiaty

Lista rzeczy:

doniczka
ozdobne kamyczki, piasek, 
ryż- czegoś czym 
zakryjemy styropian w 
doniczce
kawałek styropianu który 
umieścimy w doniczce
patyczki do szaszłyków
blok techniczny kolorowy
zdjęcia wnuków
nożyczki
klej magic i zwykły w 
sztyfcie
opcjonalnie brokat i 
wstążeczka do ozdobienia 
doniczki

Wykonanie

Zaczęliśmy od włożenia styropianu do doniczki 
i zasypania go kolorowym ryżem aby nie był 
widoczny.
Tworzymy kwiatuszki i inne ozdoby. Kwiaty 
wycinamy ze sztywnego kartonu a w ich 
środeczku przyklejamy twarze wnucząt. My 
dodatkowo wycięliśmy serduszko (które 
ozdobiliśmy brokatem) i napis "Kochamy 
babunię".
Klejem magic przytwierdzamy do stworzonych 
ozdób patyczki my jeszcze dodatkowo 
umocniliśmy klej kawałeczkiem taśmy klejącej.
Ozdoby po wyschnięciu kleju wbijamy w 
styropian. Dodajemy wstążeczkę i gotowe :)

Poziom 

trudności

Poziom trudności

http://kusiatka.blogspot.com/
http://kusiatka.blogspot.com/




Buteleczka z kolorowym ryżem

Poziom trudności

Lista rzeczy:

barwniki / 
kolorowa krepina
przezroczysta 
ozdobna 
buteleczka
ryż biały 2 kg
lejek
łyżka

Wykonanie

Do miseczki nalewamy ciepłej wody i wkładamy do 
niej kawałki bibuły lub rozpuszczamy odrobinę 
barwnika. Bibułę przed włożeniem ryżu musimy wyjąć, 
wycisnąć i wyrzucić. 
Następnie wsypujemy do wody ryż,  kolorowa woda 
musi go pokryć w całości.
Po osiągnięciu pożądanego koloru (przed 
wyschnięciem kolory są jaśniejsze potem ciemniej¹) 
wyciągamy ryż i układamy gdzieś do wyschnięcia ale 
najlepiej nie korzystać z kartek czy ręczników 
papierowych bo papier przywiera do ryżu. Myślę, że 
ściereczki sprawdziłyby się rewelacyjnie. Podczas 
wysychania należy go od czasu do czasu przemieszać. 
Kiedy ryż wyschnie jest gotowy do zabawy. Kładziemy 
przed dzieckiem kubki z kolorowym ryżem, butelkę z 
lejkiem w środku i dajemy różne narzędzia do 
przesypywania
Ryż należy sypać warstwowo

http://kusiatka.blogspot.com/
http://kusiatka.blogspot.com/




Foto zakładka

Lista rzeczy:

małe zdjęcie dziecka 
kolorowy brystol
dziurkacz
wstążka
laminator (opcjonalnie)

Wykonanie

Z brystolu wycinamy kształt zakładki. 
Na środku naklejamy zdjęcie dziecka.
Pozostałe na zakładce miejsce ozdabiamy według 

uznania.
Zakładkę laminujemy. (można ten etap pominąć)
Na dole zakładki robimy dziurkaczem dziurkę i 

zawiązujemy wstążkę. 

Poziom trudności

http://zosiamosia.blogspot.com/
http://zosiamosia.blogspot.com/




Medal dla Taty

Lista rzeczy:

kartonik – 2 kółka
bibuła
klej
taśma  dwustronna
biały papier  
wstążka
taśma klejąca

Wykonanie

Kółka z tektury obklejamy białym papierem.
Do jednego z nich robimy falbankę z bibuły i 
przyklejamy  za pomocą taśmy
Doczepiamy wstążkę
Przyklejamy na to drugi krążek
Trzeci kartonik malujemy farbką a następnie 
pisakiem robimy napis Super Tata/Super Dziadek
Przyklejamy go na nasz medal 
Teraz możemy wręczyć go Tacie czy Dziadkowi

Poziom trudności

http://kreatywnymokiem.pl/
http://kreatywnymokiem.pl/




Kolorowe korale makaronowe

Lista rzeczy:

barwniki / kolorowa 
krepina
makaron
żyłki filo fun

Wykonanie

Do miseczki nalewamy ciepłej wody i wkładamy do 
niej kawałki bibuły lub tak jak my rozpuszczamy 
odrobinę barwnika. 
Wsypujemy do wody makaron,  kolorowa woda 
musi go pokryć w całości. 
Po osiągnięciu pożądanego koloru (przed 
wyschnięciem kolory są jaśniejsze potem ciemnieją) 
wyciągamy makaron i układamy gdzieś do 
wyschnięcia. Podczas wysychania należy go od czasu 
do czasu przemieszać i porozdzielać. 
Kiedy makaron wyschnie jest gotowy do nawlekania.
Bierzemy żyłkę filo fun i na końcu zawiązujemy
jeden z makaronów lub duży guzik tak aby makaron
nawleczony nie spada³ z drugiej strony. Tak
przygotowaną żyłkę wręczamy dziecku wraz z
miseczką makaronu. Gdy korale są gotowe
zawiązujemy je.

Poziom trudności

http://kusiatka.blogspot.com/
http://kusiatka.blogspot.com/




Cukierkowe drzewko

Lista rzeczy:

gliniana doniczka

kijek

dwie styropianowe 

bobki

szpilki

wstążki

cukierki

Wykonanie

Doniczkę malujmy, jedną z bombek przecinamy na 
pół i wkładamy do doniczki, drugą bombkę 
nadziewamy na kijek, całość wkładamy w doniczkę

Do górnej bobki za pomocą szpilek mocujemy 
pocięte wstążki

W  wolne miejsca przyczepiamy słodycze
Cukierki rozsypujemy też na górze doniczki

Poziom trudności

http://ewabloguje.pl/
http://ewabloguje.pl/




Wyjątkowy breloczek –

z piętnem miłości

Lista rzeczy:

czerwona modelina
niepotrzebny 

breloczek do kluczy
foremka w kształcie 

serduszka 

Wykonanie

Wyrabiamy modelinę
Za pomocą foremki wycinamy z modeliny kształt

serca
Odbijamy palec
Przytwierdzamy stary breloczek
Pieczemy wisiorek przez 10 min w temperaturze

100-110 stopni

Poziom trudności

http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/
http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/




Kwiat dla kawosza

Lista rzeczy:

patyczek

kawałek filcu w 

zielonym kolorze i 

żółtym

2 papilotki

klej

kawa w ziarnach

słoiczek

Wykonanie

Papilotki nacinamy wokoło, tak jakbyśmy robili 
trawkę.
Wycinamy płatki kwiatu z filcu, doklejamy z jednej 
strony papilotkę. Z drugiej strony przed 
naklejeniem papilotki doklejamy patyczek.
Doklejamy listek a środek wyklejamy kawą.
Dokładamy woreczek z ziarnami kawy lub 
wkładamy kwiat do słoiczka wypełnionego kawą.

Poziom trudności

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Szklanka inna niż wszystkie

Poziom trudności

Lista rzeczy:

szklanka o ulubionym 
Babci lub Dziadka 
kształcie i wielkości 
farbki witrażowe

Wykonanie

Szklankę odwracamy do góry dnem
Dajemy Maluchowi do dekorowania (mniejszym
dzieciom dobrze pokazać jak robić kropki lub
paski, by były w stanie udekorować szklankę,
starsze dzieci mogą samodzielnie wymyśleć wzór)
Odstawiamy szklankę do wyschnięcia
i gotowe

http://maleradosci.pl/
http://maleradosci.pl/




Ramki na zdjęcia

Lista rzeczy:

patyczki, szpatułki 
drewniane
klej na gorąco lub CR 
(dla młodszych dzieci)
dowolne ozdoby
tzw. kopertówki 
przezroczyste
tasiemka, sznurek 

Wykonanie : 

Poziom trudności

Z patyczków układamy dowolny kształt, można 
łączyć po dwa.

Przyklejamy klejem na gorąco lub CR.
Doklejamy dowolne ozdoby.
Z tyłu doklejamy przezroczystą kopertówkę, 

odpowiednio dociętą
Doklejamy z tyłu zawieszkę.

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Zakładka do książki

Lista rzeczy:

karton

farba

nożyczki 

klej 

kolorowy papier

włóczka

Wykonanie

Z kartonu wycinamy dwa prostokąty z 
„łezką” na końcu
„Łezki” lekko odginamy
Prostokąty sklejamy razem
Połączone łezki stworzą serce na górze
Serce malujemy na czerwono lub smarujemy 
klejem i obsypujemy brokatem
Dół zakładki obklejamy włóczką, tasiemką 
lub malujemy

Poziom trudności

http://ewabloguje.pl/
http://ewabloguje.pl/




Wykonanie

Na początek dajemy malcowi pustą kartkę, by 
mógł wyszaleć się artystycznie.
Potem rozkładamy przed nim kartkę z 
nadrukowanym wierszykiem.
Malujemy wewnętrzną stronę dłoni maluszka 
farbami w pomieszanych kolorach.
Odbijamy rączki pod wierszykiem, tak by 
stanowiły niepowtarzalny podpis pociechy.
Oprawiamy obraz w ramkę (ramkę można 
wyciąć z malowanej na wstępie kartki). 

Obraz od roczniaka

Lista rzeczy:

Poziom trudności

czysta kartka 
papieru 
technicznego

farby do 
malowania palcami
kartka z 

nadrukowanym 
wierszykiem
ramka 

http://maleradosci.pl/
http://maleradosci.pl/




Mini obrazki

Lista rzeczy:

patyczki po lodach

farby

pędzelek

kolorowy papier

kredki

tasiemka

nożyczki

klej vikol/klej w 

sztyfcie

Wykonanie

Patyczki malujemy farbkami
Po wyschnięciu farby, sklejamy je w kształt ramki
Z kartki papieru wycinamy kwadraty wielkości 
ramki
Na wyciętych kwadratach naklejamy zdjęcie 
wnuków, wycięte z papier serduszko, malujemy 
kwiatki bądź cokolwiek podpowie nam 
wyobraźnia
Ozdobione kwadraty przyklejamy do ramek
Przyklejamy tasiemkę

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/




Muszka dla taty

Lista rzeczy:

gąbka do naczyń

kawałek ok 70cm 

tasiemki/wstążki 

cekiny, brokat

klej 

Wykonanie

Gąbkę w połowie wiążemy tasiemką 
Na gotową muszkę przyklejamy ozdoby

Poziom trudności

http://pomyslowesmyki.blogspot.com/
http://pomyslowesmyki.blogspot.com/




Kalendarz

Lista rzeczy:

farby
kolorowe kartki 

zgodne z porami roku 

– czerwona, żółta, 

zielona, niebieska.

wydrukowane 

miesiące

tasiemka

klej biurowy

plastikowe oczka

papier kolorowy

cienkopis

Wykonanie

Na kartkach odbijamy rączki i stopy dziecka.
Po wyschnięciu wycinamy.
Na kolorowych kartkach naklejamy rączki i nóżki 
tworząc obrazki. Wycinamy brakujące szczegóły –
oczy, dziób i nogi sowy, tułów motyla, kapelusz, 
szalik bałwanka.
Drukujemy poszczególne miesiące, wszystko 
naklejamy.
Robimy dziurkę dziurkaczem. Łączymy wszystko 
tasiemką. 

Poziom trudności

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Kubek pełen miłości

Lista rzeczy:

porcelanowy kubek w 
jednolitym kolorze;

farby strukturalne 
dające efekt 3d lub farby do 
ceramiki.

Wykonanie : 

Poziom trudności

Powierzchnię kubka dokładnie myjemy i
osuszamy;
Na suchą powierzchnię nanosimy dowolny wzór;
pozostawiamy do wyschnięcia.
Jeśli zdecydowaliśmy się na farby strukturalne, po
wyschnięciu kubek jest gotowy do użycia (nie
należy go jednak myć w zmywarce poni
ż cała nasza praca pójdzie na marne);
Jeśli użyliśmy farb do ceramiki wygrzewamy
kubek w piekarniku zgodnie z instrukcją (ten
rodzaj farb jest bardzo odporny na mycie, nawet w
zmywarce nie powinien ulec zniszczeniu).

http://zakreconybelfer.blogspot.com/
http://zakreconybelfer.blogspot.com/




Koszyczek z talerzyka

Lista rzeczy:

papierowy talerzyk

farby

nożyczki

brokat

wytłoczki po jajkach

cienka gąbka

płatki kosmetyczne

klej

Wykonanie

Z talerzyka wycinamy połowę koła, tak by powstał 
kształt koszyczka
Malujemy talerzyk na dowolny kolor i posypujemy 
brokatem
Z wytłoczek po jajkach, gąbki, płatków 
kosmetycznych wycinamy kwiatki i je malujemy
Przyklejamy kwiatki do koszyczka

Poziom trudności

http://pomyslowesmyki.blogspot.com/
http://pomyslowesmyki.blogspot.com/




Ramka na zdjęcie

Lista rzeczy:

opakowanie 

plastikowe po płycie 

CD

klej vikol

brokat

biały papier

Wykonanie

Pudełeczko smarujemy klejem w miejscach w 
jakich chcemy je ozdobić (ze starszymi dziećmi 
można użyć kleju na gorąco, faktura będzie bardziej 
wypukła..

Wybrane miejsca posypujemy brokatem.
Docinamy kartkę do wielkości pudełka i 

przyklejamy z tyłu.
Wkładamy zdjęcie lub obrazek.

Poziom trudności

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Drzewko szczęścia od 

roczniaka

Lista rzeczy:

czysta kartka
wydrukowany pień 
drzewka wraz z 
dedykacją
farby do malowania 
palcami
ramka do 
oprawienia

Poziom trudności

Wykonanie

Na początek dajemy malcowi pustą kartkę, by 
mógł wyszaleć się artystycznie.
Potem rozkładamy przed nim kartkę z 
nadrukowanym pniem drzewa i pokazujemy, jak 
maczać i odpijać paluszki.
Pomagamy maluszkowi stawiać paluszkowe 
stempelki jako listki rosnące na drzewku.
Oprawiamy obraz w ramkę (ramkę można 
wyciąć z malowanej na wstępie kartki). 

http://maleradosci.pl/
http://maleradosci.pl/




Kwiatek 3 D

Lista rzeczy:

rolka po papierze 
toaletowym

zielona bibuła bądź 
zielona farba

kolorowy papier

Wykonanie : 

Rolkę po papierze malujemy na zielono bądź 
oklejamy zieloną bibułą. 

Z papieru kolorowego wycinamy kółko a do niego 
wraz z dzieckiem doklejamy kolorowe płatki . Kwiat 

doklejamy do „łodygi” .

Poziom trudności

http://www.schwytanechwile.pl/
http://www.schwytanechwile.pl/




Bajkowy słoiczek

Wykonanie : 

Do słoika nalewamy wodę i ciut gliceryny, słoik 
wypełniamy po brzegi wodą. 

Wsypujemy brokat
Do wieczka przyklejamy figurkę lub kwiat
Oklejamy ozdobną taśmą wieczko.
Zakręcamy mocno słoik, najlepiej nad umywalką, 

część wody wyleje się.
Odwracamy, wstrząsamy i zachwycamy se 

opadającym brokatem.

Poziom trudności

Lista rzeczy:

słoik
woda
gliceryna
mocny klej – pistolet 

klejowy
dowolna figurka
brokat lub cekiny

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Koszyczek na doniczkę

Lista rzeczy:

szpatułki 

laryngologiczne

klej CR lub vikol

pudełeczko

druciki kreatywne lub 

dowolne ozdoby

Wykonanie

Dowolne pudełko smarujemy klejem, przykładamy 
patyczki.
Po wyschnięciu skręcamy z drucików kwiaty, 
doklejamy.
Wstawiamy dowolny kwiat w doniczce.

Poziom trudności

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Puchar dla taty

Lista rzeczy:

dwa kubeczki po 

jogurcie (jeden 

większy, drugi 

mniejszy)

kartki papieru

klej na gorąco

farba

pędzelek

flamaster

Wykonanie

Kubeczki łączymy ze sobą za pomocą kleju
Oba kubeczki obklejamy kartami papieru (może 
być gazeta)
Malujemy całość farbką
Z papieru (tektury) wycinamy uszy od pucharu i 
przyklejamy do kubeczków
Na kubeczku piszemy SUPER TATA
Puchar może być również dla dziadka ;)

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/




Przytulaskowy potwór

Lista rzeczy:

karton w dowolnym
kolorze w formacie A3
ołówek
nożyczki
kolorowe kartony A5
kredki, mazaki
dwustronna taśma
klejąca
klej
dowolne ozdoby

Wykonanie

Z kartonu w formacie A3 wyciąć długi pasek. Na 
jednym końcu odrysować dłoń dziecka.
Gotowy szablon wyciąć, przyłożyć do drugiego 
końca paska i odrysować. Starszak zapewne 
chętnie da sobie odrysować dłoń dwa razy. 
Wyciąć szablon z drugiej strony.
Pozwolić dziecku na inwencję twórczą w 
wymyślaniu wyglądu przytulaskowego 
potworka. Wyciąć milusińskiego i taśmą klejącą 
przykleić pośrodku paska z dłońmi. W ten 
sposób potwór będzie mógł przytulać!
Ozdobić go według uznania, u nas królują 
rozbiegane oczka i pompony.

Poziom trudności

http://tosioweigraszki.blogspot.com/
http://tosioweigraszki.blogspot.com/




Przypominajka

Lista rzeczy:

słoiczek

kasza lub inny sypki 

produkt

patyczek

spinacz do bielizny

pianka

klej na gorąco

wstążeczka

Wykonanie

Napełniamy słoiczek kaszą, wkładamy patyczek.
Na wierzch kaszy wylewamy warstwę kleju na 
gorąco, by utworzyła szczelną zatyczkę i 
utrzymywała kaszę patyczek.
Doklejamy do patyczka spinacz.
Doklejamy na górze ozdoby – u nas kwiat z 

pianki.
Zawiązujemy wstążeczkę i wkładamy karteczkę.

Poziom trudności

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Torebka

Lista rzeczy:

dwa papierowe 

talerzyki

farbki

gąbka/pędzelek

tasiemka

dziurkacz

papier kolorowy/inne 

ozdoby

Wykonanie

Talerzyki wycinamy na kształt „torebki”
Na brzegach dziurkaczem robimy dziurki
Całość malujemy farbkami
Po wyschnięciu farbek łączymy ze sobą talerzyki 
za pomocą tasiemki
Torebkę przyozdabiamy wg własnego uznania

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/




Witraż

Lista rzeczy:

drewniana ramka

obrazek na wzór

farby

pędzel

czarny mazak

Wykonanie

Ramkę malujemy na wybrany przez nas kolor
Na szybce od ramki czarnym mazakiem 
kopiujemy wybrany obrazek
Malujemy obrazek

Poziom trudności

http://ewabloguje.pl/
http://ewabloguje.pl/




Bransoletki

Lista rzeczy:

rolki po papierze 

toaletowym

farbki

pędzelek

cykiny (inne ozdoby)

klej

nożyczki

Wykonanie

Rolki przecinamy na pół i wzdłuż
Malujemy farbkami (zamiast farbek można okleić 
papierem kolorowym)
Po wyschnięciu farby, ozdabiamy wedle uznania

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/




Broszka kokardka

Poziom trudności

Lista rzeczy:

filc
makaron kokardki
farby
kolorowe wstążeczki
mocny klej typu 
magic lub UHU
nożyczki
agrafki

Wykonanie

Z filcu wycinamy serce, opcjonalnie inny kształt.
Z makaronowych literek układamy słowo LOVE 
oraz inicjały osoby obdarowanej i wręczającej 
prezent np. B&L - Babcia i Lenka.  Markerem 
kolorujemy ich krawędź. 
Docinamy wstążeczkę, układamy ją na filcowej 
podstawie i przyklejamy.
Przyklejamy makaronowe literki i doczepiamy 
agrafkę. 

httpp://mamarak.pl/
httpp://mamarak.pl/




Modny wisiorek 

dla ukochanej Babci:)

Lista rzeczy:

modelina
patyczek
sznureczek/ łańcuszek

Wykonanie

Z białej modeliny formułujemy kształt łezki
Wykonujemy patyczkiem niewielki otwór
Odbijamy paluszek dziecka
Wkładamy zawieszkę do piekarnika na 10 minut

(100-110 stopni)

Poziom trudności

http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/
http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/




Pudełko na drobiazgi

Lista rzeczy:

dowolne pudełko

koraliki, cekiny, 

muszelki, guziki, itp..

klej CR lub na gorąco

filc

Wykonanie

Pudełko oklejamy wokół filcem.
Na wieczko naklejamy odpowiednio docięty filc.
Ozdabiamy koralikami lub guzikami według 
własnej koncepcji.

Poziom trudności

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Krawaty dla taty

Lista rzeczy:

kolorowy papier

kartkę papieru A4

sznurówka

guziki

klej 

nożyczki

Wykonanie

Z kolorowego papieru wycinamy krawaty
Sznurówkę przyklejamy wzdłuż kartki A4
Krawaty „wieszamy” na sznurówce
Przyklejamy guziki
Dopisujemy życzenia

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/




Broszka Love

Poziom trudności

Lista rzeczy:

filc
makaron literki
marker 
kolorowa wstążka
mocny klej typu 
magic lub UHU
nożyczki
agrafka

Wykonanie

Z filcu wycinamy serce, opcjonalnie inny kształt.
Z makaronowych literek układamy słowo LOVE 
oraz inicjały osoby obdarowanej i wręczającej 
prezent np. B&L - Babcia i Lenka.  Markerem 
kolorujemy ich krawędź. 
Docinamy wstążeczkę, układamy ją na filcowej 
podstawie i przyklejamy.
Przyklejamy makaronowe literki i doczepiamy 
agrafkę. 

httpp://mamarak.pl/
httpp://mamarak.pl/




Łapkowa galeria

Poziom trudności

Lista rzeczy:

kartki lub specjalne 
płótna do obrazów
farby

Wykonanie

Malujemy dzieciom (może być też nastolatkom i 
dorosłym) wewnętrzną część dłoni farbami.
Każda osoba powinna mieć dłoń pomalowaną w 
swoim ulubionym kolorze lub w mieszance barw.
Ćwiczymy odbicia, by były ładne na zwykłej 
karteczce.
Odbijamy dłoń na płótnie.
Odbicia możemy podpisać.

http://maleradosci.pl/
http://maleradosci.pl/




Breloczki

Lista rzeczy:

papier kolorowy

zdjęcia wnuków

nożyczki

dziurkacz

laminator

Wykonanie

Z papieru kolorowego wycinamy serduszka
Zdjęcia naklejamy na papier kolorowy
Wszystko laminujemy
Dziurkaczem w każdym obrazku robimy po 
jednej dziurce
Przyczepiamy klucze do breloczka

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/




Niciana miseczka

Lista rzeczy:

klej CR lub vikol

włóczka

balon

olej

miseczka

naczynie o wielkości 

napompowanego 

balona

Wykonanie

Pompujemy balon, smarujemy go olejem.
Włóczkę po kawałku zanurzamy w kleju (można 
rozrzedzić go niewielką ilością wody) i układamy na 
balonie.
Układamy balon na odpowiedniej wielkości 
naczyniu do wyschnięcia, po czym zdejmujemy 
miskę.

Poziom trudności

http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/




Świeczki

Lista rzeczy:

słoiczki po jogurtach

2 świeczki

wstążki

Wykonanie

Słoiczki myjemy
Świeczki  kroimy na drobne kawałki, tak żeby nie 
uszkodzić knota
Knot wkładamy do słoiczka
Pozyskany wosk topimy w rondelku
Rozpuszczony wosk wlewamy do słoiczków
Gdy wszystko ostygnie ozdabiamy wstążkami

Poziom trudności

http://ewabloguje.pl/
http://ewabloguje.pl/




Krawat zespołowy

Lista rzeczy:

filc (przynajmniej 
formatu A4)
marker
makaronowe literki
oczka kreatywne
nożyczki
mocny klej typu 
magic lub UHU

Wykonanie

Na arkuszu filcu szkicujemy kształt krawata i 
wycinamy go.
Czarnym markerem obrysowujemy krawędź filcu 
(opcjonalnie w zależności od grubości naszego 
arkusza)
Ozdabiamy krawat szlaczkami.  
Z makaronowych literek układamy słowo TEAM 
(tzn. zespół, drużyna)oraz inicjały osoby 
obdarowanej i wręczającej prezent np. D&A -
Dziadek i Adaś.  Markerem kolorujemy ich 
krawędź.
Przyklejamy literki i oczka kreatywne w dolnej 
części krawata. 
Taki sam krawat powinni otrzymać obydwaj 
członkowie zespołu :)

Poziom trudności

httpp://mamarak.pl/
httpp://mamarak.pl/




Kwiatuszek z rączek i stópek

Lista rzeczy:

kolorowy blok 
techniczny
karton
zielona farbka
pędzel
dwustronna taśma 
klejąca
guziki
ruchome oczka
mazak 

Wykonanie

Na sztywnej kartce, obrysowujemy dłonie i stopy 
naszych pociech - tworzymy szablon, po czym 
odbijamy go na kolorowym bloku technicznym i 
wycinamy. 20 dłoni i 4 stopy na kwiat, 2 dodatkowe 
stopy na motylka lub 4 jeśli macie dwójkę dzieci.
Wyciąć w grubej tekturze pasek 5 cm x 30 cm 
(łodyga) oraz koło o średnicy 10-15 cm
Pokolorować długi pasek na zielono natomiast 
ko³o podkleić taśmą dwustronnie klejącą 
pokrywając je w 100 % z obu stron.
Dłonie podkleiliśmy od spodu i na wierzchniej 
stronie koła tak aby cały środek koła pozostał wolny 
!!
Przyklejamy stópki do łodygi i łodygę do koła od 
tyłu rzecz jasna najlepiej na ca³ej średnicy koła 
wtedy się będzie mocniej trzymała :)
Środek koła dziecko wypełnia guzikami
Możemy dodatkowo stworzyć stópkowego motylka 
który jeszcze przyozdobi nasz kwiat - wycinamy 
dwie duże stopy (i dwie małe jeśli jest drugie 
dziecko) oraz tułów owada
Motylowi przyprawiamy oczka i czułki z papieru
Na płatkach i liściach możemy dodać życzenia dla 
osoby która zostanie obdarowana



Poziom trudności

http://kusiatka.blogspot.com/
http://kusiatka.blogspot.com/


Ozdobne świece

Lista rzeczy:

biała, szeroka świeca;

serwetki dekoracyjne;

nożyczki;

pergamin do 

pieczenia;

suszarka.

Wykonanie

Poziom trudności

Pracę rozpoczynamy od wycięcia z serwetki 
interesującego nas wzoru (nie może być większy 
niż obwód świecy.
Następnie oddzielamy niepotrzebne warstwy 
papieru (powinna zostać wyłącznie zadrukowana, 
cieniutka część).
Tak przygotowany wzór przykładamy do świecy i 
przyciskamy pergaminem.
Rozgrzewamy powierzchnię świecy za pomocą 
suszarki (wzór wchłonie część rozpuszczonego 
wosku i dzięki temu będzie się trzymał). Przy 
wykonaniu tego punktu warto włożyć rękawicę 
kuchenną (szczególnie jeśli macie dłonie wrażliwe 
na wysoką temperaturę). 
Po około dwóch minutach  nagrzewania Wasza 
świeca jest gotowa.

http://zakreconybelfer.blogspot.com/
http://zakreconybelfer.blogspot.com/




Zakładka do książki

Lista rzeczy:

papier kolorowy

zdjęcia wnuków

nożyczki

laminator

spinacze biurowe

klej vikol

Wykonanie

Z papieru kolorowego wycinamy serduszka
Zdjęcia naklejamy na papier kolorowy
Wszystko laminujemy
Do każdego obrazka przyklejamy spinacz

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/




Pamiątkowy odcisk

Lista rzeczy:

biała kartka 

papieru/filc/pianka 

kreatywna

czerwona włóczka

igła

nitka

Wykonanie

Na odwrocie kartki/filcu/pianki kreatywnej 
szkicujemy serce, zaznaczamy punkty, przez które  
będziemy „szyć”, punkty te numerujemy

Za pomocą włóczki i igły tworzymy serce, szyjąc 
zgodnie z numeracją na odwrocie

Na koniec „podpisujemy” całość (można dodać 
życzenia)

Poziom trudności

http://zosiamosia.blogspot.com/
http://zosiamosia.blogspot.com/




Herbatka dla Babci i Dziadka

Lista rzeczy:

ulubione zdjęcia w 
formacie 3cm na 3cm 
wydrukowane na grubym 
kartonie

pyszna herbatka w 
woreczkach

zszywacz

Wykonanie

Usuwamy etykietki z herbatki oraz wycinamy
zdjęcia

Przytwierdzamy zdjęcia do woreczków z herbatą za
pomocą zszywek

Układamy herbatkę w pięknym pudełeczku na
herbatkę i już prezent gotowy

Poziom trudności

http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/
http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/
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Wielkoformatowe



Kochamy tatę

Lista rzeczy:

białe kartki 
papieru A4
czerwony mazak
nożyczki

Wykonanie

Kartkach papieru piszemy literki tworzące słowa 
KOCHAMY TATĘ (jeśli posiadamy drukarkę można 
je wydrukować)
Literki te możemy ozdobić malując na nich 
serduszka
Robimy zdjęcie każdej literki z dzieckiem bądź 
dziećmi
Tworzymy kolarz ze zdjęć
Wywołujemy kolarz bądź drukujemy
Oprawiamy w ramkę i wręczamy tacie

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/




Foto laurka

Lista rzeczy:

wnuczek
aparat 
graficzny
tablica i kreda lub 
duża plakietka do 
klocków duplo i klocki
drukarka kolor

Wykonanie

Jeżeli wykorzystujemy tablicę, rysujemy na niej 
kolejne litery słowa BABCIA czy DZIADEK i na 
każdym kolejnym zdjęciu prosimy dziecko o inną 
minę, ustawienie. Ta propozycja jest dobra dla 
straszaków które dobrze rozumieją o co je prosimy. 
Jeżeli natomiast macie dużą plakietkę do lego i
klocki (najlepiej w jednym kolorze) również możecie
pobawić się w taką foto laurkę, ta propozycja
sprawdzi się nawet przy noworodku. Na kolejnych
zdjęciach budujecie z klocków kolejne literki. Po
wykonaniu zdjęć stworzycie kolaż z kolejnych liter.
Drukujecie i laurka jest gotowa do wręczenia.
Można też wydruk nakleić na serce z bristolu.

Poziom trudnościPoziom trudności

http://kusiatka.blogspot.com/
http://kusiatka.blogspot.com/




Literkowa laurka

Lista rzeczy:

białych kartek A4

gazeta 
brystol (różowy bądź 
czerwony)
nożyczki
klej

Wykonanie

Z kartek papieru wycinamy literki BABCIA
Robimy zdjęcia dziecku z każdą literką osobno
Zdjęcia drukujemy
Z wydrukowanych zdjęć wysyłamy postać dziecka z 
literką
Z brystolu wycinamy duże serce 
Na serce naklejamy literki tak aby utworzyły słowo 
babci
Z gazety wycinamy literki, układamy z nich słowo 
NAJLEPSZA NA ŚWIECIE
Literki z gazety przyklejamy na serce z brystolu

Poziom trudności

http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/
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Z igłą, nitką i farbami



Kieszonkowe Misie

Lista rzeczy:

filc w dwóch kolorach;

szpilki;

mulina lub kordonek;

wata;

igła;

nożyczki

Wykonanie

Mały arkusz filcu składamy na pół, spinamy
szpilkami, aby się nie przesuwał.
Rysujemy kontur misia, który następnie
wycinamy.
Z drugiego koloru filcu wycinamy małe
serduszko, które przyszywamy do „przodu” naszej
maskotki.
Za pomocą igły i nitki „malujemy misiowi: oczy,
nos i pyszczek.
Zszywamy przód i tył zwierzaka, pamiętając, aby
zostawić niewielki otwór, przez który wypełnimy
zwierzaka watą.
Po wypełnieniu misiowego brzuszka zaszywamy
maskotkę do końca.
Opcjonalnie można doczepić z tyłu agrafkę i
uzyskamy broszkę. Można również zamocować
kółko na sznureczku i wtedy zyskujemy breloczek




Poziom trudności

http://zakreconybelfer.blogspot.com/
http://zakreconybelfer.blogspot.com/


Koszulka damska w szlaczki

Lista rzeczy:

koszulka biała
taśma izolacyjna
pastele do tkanin
czarny pisak do 
tkanin

Wykonanie:

Poziom trudności

Przyklejamy taśmę izolacyjną według jednego z 
poniższych wzorów lub wymyślamy własny.

Kolorujemy środek szablonu. Pastele do tkanin 
bardzo dobrze się ze sobą mieszają, dzięki czemu 
uzyskamy efektowne przejścia tonalne. 

Odklejamy taśmę izolacyjną i zaprasowujemy 
pastele żelazkiem zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu.

Nanosimy szlaczki czarnym pisakiem do tkanin.

httpp://mamarak.pl/
httpp://mamarak.pl/




Serdeczna torba

Lista rzeczy:

bawełniana, gładka 

torba

Pastele do tkanin

gazeta

żelazko

Wykonanie:

Poziom trudności

Torbę rozkładamy na płasko, wsuwając do
środka niepotrzebną już gazetę (zapobiegnie
odbarwieniu materiału po drugiej stronie).
Nanosimy dowolny wzór (jeśli trochę
naciągniemy bawełnę, łatwiej będzie na niej
rysować).
Aby utrwalić malunek zaprasowujemy go
zgodnie z instrukcją (przykładając na wierzch
papier, aby nie uszkodzić żelazka). I gotowe!

http://zakreconybelfer.blogspot.com/
http://zakreconybelfer.blogspot.com/




Koszulka męska w szlaczki

Lista rzeczy:

koszulka biała
taśma izolacyjna
pastele do tkanin
czarny pisak do 
tkanin

Wykonanie

Poziom trudności

Przyklejamy taśmę izolacyjną według jednego z 
poniższych wzorów lub wymyślamy własny.

Kolorujemy środek szablonu. Pastele do tkanin 
bardzo dobrze się ze sobą mieszają, dzięki czemu 
uzyskamy efektowne przejścia tonalne. 

Odklejamy taśmę izolacyjną i zaprasowujemy 
pastele żelazkiem zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu.

Nanosimy szlaczki czarnym pisakiem do tkanin 
(opcjonalnie możemy pominąć ten punkt).

httpp://mamarak.pl/
httpp://mamarak.pl/






Pastelowe malowanie

Lista rzeczy::

bawełniana koszulka
stare gazety
pastele do tkanin
żelazko 

Wykonanie

Poziom trudności

Bawełnianą koszulkę rozkładamy na płasko,
wsuwając do środka niepotrzebną już gazetę
(zapobiegnie odbarwieniu koszulki po drugiej
stronie).
Nanosimy dowolny wzór (jeśli trochę
naciągniemy bawełnę, łatwiej będzie na niej
rysować).
Aby utrwalić malunek zaprasowujemy go
zgodnie z instrukcją (przykładając na wierzch
papier, aby nie uszkodzić żelazka). I gotowe!

http://zakreconybelfer.blogspot.com/
http://zakreconybelfer.blogspot.com/
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Autorki e-booka

Ilona Popławska – Kreatywnym Okiem

To wyjątkowy świat moich myśli i pasji. To cała 
kwintesencja dzieciństwa, zabaw, rozwoju własnego i 
dzieci. Miłości do nich i szaleńczej pasji jaką jest 
edukacja, kreatywne zabawy, coś z niczego, zapach i 
muzyka płynąca z książek.
Kreatywnym Okiem to po prostu wszystko to co mi w 
duszy gra. To wartościowe miejsce dla rodziców, 
nauczycieli i wszystkich pasjonatów zabaw z dziećmi, 
miłośników książek i wszelakich projektów 
edukacyjnych.

Ewelina Gancarz - Kreatywnie w domu

Blog, w którym znajduje się wiele ciekawych 
inspiracji dla dzieci i nie tylko. Znajduje się w nim 
również wiele pomysłów na naukę i zabawę z 
dziećmi - twórcze, kreatywne, łatwe w wykonaniu 
i przyjemne.

Fan Page

Fan Page

http://kreatywnymokiem.pl/
http://kreatywnymokiem.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/
http://kreatywniewdomu.pl/
https://www.facebook.com/Kreatywnie-w-domu-1418189921729095/?fref=ts
https://www.facebook.com/KreatywnymOkiem/
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Paulina Zawadzka – Igranie z Tosią

Toczka - Absolwentka psychologii, pracująca przez 

spory kawałek czasu z dziećmi w świetlicy 

socjoterapeutycznej, kochająca miłością niesłabnącą 

planszówki i LARPy. Aktualnie siedząca na tyłku w 

domu i delektująca się "nicnierobieniem", jak to w 

zwyczaju mają mówić niektórzy "światli" ludzie na 

temat kobiet pozostających z dziećmi w domu. A tak 

naprawdę nieustannie się rozwijająca babeczka, 

podchodząca do życia z przymrużeniem oka.

Mamarak

Blog kreatywny prowadzony przez mamę graficzkę i 

ilustratorkę, która uważa, że w każdym człowieku 

drzemie twórczy potencjał. Jeżeli pragniesz zarazić  

swoje dziecko pasją tworzenia, chcesz aby codzienność 

sprawiała Wam więcej frajdy, to jest to miejsce 

zdecydowanie dla Ciebie!

Fan Page

Fan Page

http://tosioweigraszki.blogspot.com/
http://tosioweigraszki.blogspot.com/
httpp://mamarak.pl/
httpp://mamarak.pl/
https://www.facebook.com/Mamarak-489382441223885/?fref=ts
https://www.facebook.com/tosioweigraszki/?fref=ts
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Magda Kus – Kusiątka

Blog prowadzony przez mamę dwójki maluchów, 
niepoprawną optymistę z niekończącymi się 
pomysłami na zabawę i kreatywnie spędzony czas. 
Z nami nuda nie grozi. Każdy dzień dla mnie i 
dzieciaczków to wielka przygoda, jeżeli masz 
ochotę przeżyć ją z nami, zapraszam.

Anna Rudna – Pomysłowe Smyki

Pomysłowe Smyki to blog pisany dla rodziców i 
nie tylko, zachęcający do wspólnego spędzania 
czasu z dziećmi, kreatywnych zabaw, przyjemnej 
edukacji. Ukazujący codzienność Sebastiana, 
Julki i Igora, ich szalone zabawy oraz wesołe 
pomysły. Blog powstał niedawno i dopiero się 
rozkręca...mamy nadzieję, że podołamy wyzwaniu 
i zarazimy naszą 'twórczością' innych.

Fan Page

Fan Page

http://kusiatka.blogspot.com/
http://kusiatka.blogspot.com/
http://pomyslowesmyki.blogspot.com/
http://pomyslowesmyki.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Pomys%C5%82owe-Smyki-1452783848385219/?fref=ts
https://www.facebook.com/Kusi%C4%85tka-463673670401599/?fref=ts
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Eva Kichman – Ewa bloguje

Mój kreatywny świat to:

- dwie pary rąk,

- dwie głowy pełne pomysłów

- szczypta chęci

- mnóstwo pasji

- wiele radości i uśmiechu.

Pozostaje więc nic innego tylko wejść na stronę i 

sprawdzić. Ja i moja córeczka serdecznie zapraszamy!

Asia Krzemińska– Zakręcony Belfer

Blog stworzony z pasji do nauczania. Jest miejscem, w 
którym spisuję pomysły na zajęcia, notuję spostrzeże-
nia dotyczące nie tylko szkolnej rzeczywistości, dzielę 
się przepisami na udane spędzenie czasu z własnymi 
dzieci. Czytając dowiecie się, jak pracować i nie 
zwariować (z nudów). Zapraszam do mojego świata.

Fan Page

Fan Page

http://zakreconybelfer.blogspot.com/
http://zakreconybelfer.blogspot.com/
http://ewabloguje.pl/
http://ewabloguje.pl/
https://www.facebook.com/zakrecony.belfer/?fref=ts
https://www.facebook.com/ewabloguje/?fref=ts
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Natalia Majewska - Schwytane Chwile

Zwykłe życie dwóch braci, mamy i taty, wspólne, 

kreatywne zabawy, szaleństwa, uchwycone na 

zdjęciach..

Iza Izdebska – Zosia Mosia

Skończyła bankowość w SGH, ale postanowiła 

poświęcić się swojej pasji - wczesnej edukacji. 

Interesuje się metodami nauki czytania oraz 

kreatywnego wspierania rozwoju dzieci. Prywatnie 

mama Zosi, której przygodę z wczesną edukacją 

opisuje na blogu.

.

Fan Page

Fan Page

http://www.schwytanechwile.pl/
http://www.schwytanechwile.pl/
http://zosiamosia.blogspot.com/
http://zosiamosia.blogspot.com/
https://www.facebook.com/SchwytaneChwile/?fref=ts
https://www.facebook.com/zosiamosiablog/?fref=ts
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Gosia Knopik – Dwa dodać dwa równa 

się pięć

Blog skierowany jest do rodziców i nauczycieli 

poszukujących innowacyjnych metod wspierających 

rozwój potencjału dziecka.

Fan Page

Anna Pilch – Więc bawmy się

Tworzymy go my – ja Ania i moje Dziecię, syn, zwany 
Młodym lub Pierworodnym. Zaczęliśmy od stworzenia 
niskimi kosztami tipi, tym chcieliśmy się podzielić i 
tak zostało. Opowiadamy o tym w co i czym bawimy 
się na co dzień, tworząc coś samemu, brudząc się, 
poznając otaczający świat, itp. Staramy się inspirować 
Mamy niemowlaków. DIY to nasze hasło, 
dość często realizowane

Fan Page

https://www.facebook.com/dwadodacdwarownasiepiec/?fref=ts
http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://wiecbawmysie.blogspot.com/
http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/
http://www.dwadodacdwarownasiepiec.pl/
https://www.facebook.com/wiecbawmysie/?fref=ts
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Kasia Podrucka – Małe radości

Blog o zabawach z najmłodszymi 

Szkarabami. Miejsce pełne inspiracji na 

wesołe spędzanie czasu z roczniakiem i 

dwulatkiem. Znajdziecie na nim coś dla 

małego artysty, odkrywcy, czytelnika, 

muzyka, kucharza a nawet wyczynowca. 

Fan Page

https://www.facebook.com/zabawyzmaluchami/?fref=ts
http://maleradosci.pl/
http://maleradosci.pl/

