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KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA :)

Wykonaj kartkę walentynkową

Możesz przygotować kartkę na konkurs (maksymalnie 3 sztuki)
albo zachować ją dla siebie. 

Konkurs: Moja Kartka Walentynka
Technika: dowolna (oprócz materiałów sypkich)
Rozmiar:  A5 (14,8  x 21 cm.)
Opis pracy:
Imię Nazwisko, wiek.
Jaworzno 43-603,
ul. Inwalidów wojennych 2,
Młodzieżowy Dom Kultury / Tel. 32 762 92 20
Instruktor: Barbara Koczur / Tel. 785 631 758

Prace można przesłać, wraz z wydrukowaną zgodą na przetwarzanie danych, do 8.02 pod 
adres:
Dom Kultury „Zameczek”
25 - 365 Kielce
ul. Słowackiego 23

INSPIRACJE MOŻNA ZNALEŹĆ WOKÓŁ SIEBIE
Instruktaż wykonania jako przykład

Pracujemy według własnej inwencji twórczej, własnego pomysłu. Nie należy kopiować wzorów.
Wykonujecie kartkę jakiej nigdy nie widzieliście – realizujecie projekt autorski.

Zadanie: Przygotuj kartkę z bloku technicznego lub szarą tekturkę (jest na końcu bloku)
o wymiarach 14,8 x 21 cm.





Wykorzystaj blok techniczny. Ostrożnie wyrwij kartkę. Wyznacz 14,8 x 21 cm.

Wytnij katkę.



Narysuj duże serduszko.

Ja zaznaczyłam linie, jako bazę do dalszego dekorowania. Możesz narysować kratkę lub inne
szlaczki.



Przygotuj małą karteczkę z bloku technicznego.

Wypełniamy pola kolorami.
To baza do wzorków jakie można namalować lub wyszyć, po wyschnięciu farby.



Na małej karteczce napisz dowolne słowo kojarzące się z Walentynkami.



Przygotowanie do szycia. Na grubszym pledzie, kocu, połóż karteczkę, grubą igłą wykonaj otworki.
Będziemy wyszywać napis przy pomocy nici typu mulina, kordonek lub takimi nićmi jakie masz.

Nawlekamy igłę, wykonaj supełek (supełki mogą być dwa w jednym miejscu, aby nitka nie
pokazała się na wierzchu kartki), wbijamy igłę od spodu.

Rozpoczynamy szycie korzystając w dowolny sposób z otworków. Polecam ścieg nr 1.
1. ścieg fastrygowy                                       (ścieg  przerwa  ścieg  przerwa)        _  _  _  _  _  

2. ścieg za igłą - dla doświadczonych wychowanek (ścieg ścieg ścieg ścieg)        __________



Kolejne zajęcia:
można przesłać do mnie zdjęcie pracy w toku - pod adres mailowy lub TEAMS

Za tydzień kontynuujemy temat. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przygotowują
maksymalnie 3 kartki wg własnego projektu. Można kontaktować się ze mną (czat lub rozmowa 
TEAMS, e-mail, tel).

Pozdrawiam serdecznie,
Pani Basia


