
Vyrob darček pre tých, ktorých chceš potešiť
Srdiečka vystrihni a obkresli na pevnejšie farebné alebo biele papiere. Potom ich môžeš vyfarbiť, polepiť nálepkami, popísať alebo inak ozdobiť.
Nakoniec ich povystrihuj znova a použi na výrobu darčeka, ozdoby alebo aj neobvyklej pohľadnice pre tých, ktorým chceš urobiť radosť.

MÅLA
Vodové farby

MÅLA
Nožnice

MÅLA
Papier, rôzne farby a veľkosti
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3.  Srdiečkové girlandy
Najprv sa poraď s rodičmi, kam bude najlepšie 
girlandu zavesiť. Medzi dve okenné kľučky, dva 
háčiky na stene alebo inam? Na srdiečkovú 
girlandu treba povrázok dosť dlhý na to, aby sa dal 
zavesiť na oboch koncoch, ďalej dvojice srdiečok 
(počet závisí od dĺžky povrázka) a lepidlo na papier.

Na každom konci povrázka urob uzlík tak,
aby vzniklo očko. Na povrázok potom nalep 
srdiečka rovnako ako pri srdiečkových ozdobách, 
no s tým rozdielom, že povrázok musí srdiečkami 
prechádzať vodorovne.

2.  Srdiečkové ozdoby
Na jednu srdiečkovú ozdobu potrebuješ srdiečka 
v 3 rôznych veľkostiach (v každej veľkosti dvakrát), 
ďalej povrázok, šnúrku alebo stužku s dĺžkou asi 
30 cm a nakoniec lepidlo na papier.

Na jednom konci povrázka, šnúrky alebo stužky 
urob uzlík tak, aby vzniklo očko.

Na prvú trojicu srdiečok nanes z jednej strany 
lepidlo, zarovnaj ich nad seba a polož na ne 
povrázok.

Potom na srdiečka polož zvyšné tri srdiečka (vždy 
rovnakú veľkosť), aby sa povrázok schoval medzi 
ne. Nakoniec srdiečka pritlač, prejdi po nich rukou 
a ozdoba je hotová a pripravená na zavesenie!

Tip
Namiesto špajdlí môžeš použiť aj 
vetvičky, ktoré dáš do vázy s vodou. 
V zimnom období sa možno aj 
zazelenajú.

Tip
Ak máš doma dierkovačku, môžeš urobiť do 
každého srdiečka dve dierky a povrázok potom 
nimi stačí iba prevliecť.

1.  Srdiečkové paličky
Na jednu srdiečkovú paličku potrebuješ
1 špajdľu, 2 srdiečka rovnakej veľkosti a lepidlo
na papier. Môžeš ju aj ozdobiť stužkou.

Jedno srdiečko natri z jednej strany lepidlom, polož 
naň špajdľu (ako na obrázku) a prilož druhé 
srdiečko tak, aby špajdľa bola medzi nimi zalepená. 
Pod srdiečko môžeš ešte uviazať mašličku 
z peknej stužky. Paličku potom opatrne zapichni 
do kvetináča k rastlinke tak, aby sa jej nepoškodili 
korienky.


