
Kartka świąteczna 
z motywem inspirowanym

palmą wielkanocną

Instrukcja 
krok po kroku



Przygotuj:
• kartkę z bloku 

technicznego A4
• kartkę z bloku 

rysunkowego A4
• ciemniejszą, 

kolorową kartkę A4
• bibułę
• nożyczki
• klej uniwersalny i 

klej do papieru
• sznurek

• gałązki 
bukszpanu

• gałązki 
wierzby z 
baziami

• ulubione 
kredki lub 
flamastry

Dodatkowo 
możesz też użyć 

nożyczek i 
dziurkaczy 

dekoracyjnych 



Złóż na pół 
kartkę z bloku 
technicznego 

i kartkę z bloku 
rysunkowego



Wytnij wzory na 
krawędziach: 

na grubszej kartce 
wytnij okrągłe rogi, 

a na cieńszej, wzdłuż 
dłuższej krawędzi, 

wytnij regularny wzór 
(możesz najpierw narysować go 

ołówkiem, a potem wyciąć)



Włóż cieńszą kartkę 
w grubszą grzbietami 

do siebie tak, aby 
stworzyć książeczkę



Zanim skleisz obie 
jasne kartki, wytnij z 
kolorowego papieru 

ozdobne paski i wklej 
je przy krawędziach 

bocznych między 
jasnymi kartkami, 

aby stworzyć 
ozdobny brzeg



W środku kartki 
narysuj motyw 

świąteczny,
a następnie 

napisz życzenia



Wytnij cztery paski z 
kolorowego/ciemnego 

papieru i przyklej je 
w formie ramki 

na pierwszej stronie 
kartki świątecznej



Z kilku kolorów bibuły 
wytnij paski nie 

dłuższe niż kartka 
i szerokie na około 

3-5 cm. Wytnij różne 
wzory na jednym 

brzegu każdej bibuły



Zawiń bibułę na 
kredce w taki 

sposób, żeby kredka 
umieszczona była 

do połowy 
szerokości paska 

bibuły. Pilnuj, żeby 
na kredce ściśle 

zawijać brzeg bez 
wyciętego wzoru



Delikatnie zdejmij 
bibułki z kredek 

i zaklej ich 
końcówki klejem 
do papieru, aby 
kwiatki się nie 

rozwinęły. Górną 
część kwiatka 

rozłóż, jak 
otwierające się 

płatki



Wybierz kilka gałązek 
bukszpanu i bazi, 

następnie przytnij je 
na wysokość kartki 

świątecznej



Kwiaty z bibuły 
przywiąż sznurkiem 

na różnych 
wysokościach do 

wybranych gałązek



Wszystkie gałązki zwiąż 
u dołu sznurkiem, aby 
stworzyć bukiet - małą 
palemkę wielkanocną. 

Przyklej ją dokładnie klejem 
uniwersalnym do okładki. 

Delikatnie dociskaj palemkę 
do kartki i pamiętaj, że klej 
potrzebuje trochę czasu, 

żeby dobrze skleić tak 
różne materiały



Gotową kartkę możesz 
wysłać do kogoś 

bliskiego. Pamiętaj, że 
potrzebna Ci będzie 

większa koperta, gdyż 
kartka jest wypukła i 

potrzebuje odpowiednio 
dużo miejsca, żeby się 

nie zniszczyła



Gotowe!
Podziel się swoim dziełem!

Możesz wysłać zdjęcie 
swojej kartki świątecznej na 
naszą stronę na Facebook'u:

 
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePracownia

Etnograficzna


