
Świąteczne rękodzieło.

Upominki od serca.

Pomysły kreatywne dla Pań i Panów z Klubu Seniora w Kałuszynie.
Grudzień 2020



Kochani Seniorzy! 

Zapraszamy do domowych warsztatów 

przy własnoręcznie wykonanych 

upominkach świątecznych, 

które będą bezcennym prezentem

 od Was dla Waszych bliskich.  

Życzymy odkrywania nowych talentów! 



Jakie prezenty możemy
zrobić sami w domu?

Zapraszamy do przewodnika



gazety, kolorowe
papiery

klej

nożyczki

tasiemki
kolorowe

stare świece

kawałki
materiałów

Materiały

słoiki

przetwory, ciasta,
ciasteczka

Każdy z Was ma w sobie talent, który może być pomocny w tworzeniu upominków. 
Bliscy uwielbiają Wasze wypieki, przetwory, czy chętnie mówią o Was "złota rączka"? 

Skorzystajcie z tych umiejętności. Do dzieła!  



Rodzina uwielbia Twoje

Ciasta i ciasteczka? 

Zatem ucieszą się gdy 

Twoje wypieki otrzymają 

w prezencie.



Upiecz, to co sprawia Tobie przyjemność.

Zapakuj papierem do pieczenia lub

przeźroczystą folią, dodaj gałązkę, tasiemkę,

bombkę. Gotowe!



Zapach i smak Świąt!

Każdy będzie zachwycony.



Uwielbiasz robić przetwory, soki, nalewki, dżemy czy sosy?

Zatem Twoi bliscy na pewno są ich miłośnikami.

Podaruj im swoją pasję do gotowania.



Jak
zapakować

nasze domowe
przetwory? 
tasiemki, kwadraty materia łu,

sznurki, ma łe ga łązki choinki,

kawa łki grudniowych krzewów.



z sercem

Świąteczne etykiety do butelek czy słoików wykonaj sam, lub kup w sklepie
papierniczym. Dodaj tasiemki, kawałki choinki, kolorowe mini bombki. 

pysznieI



Domowej roboty świeca,

pachnąca Świętami?

To będzie łatwe 

i efektowne!



Co będzie potrzebne?
Podgrzana w garnku świeca, knot, ga łązki, cynamon,

orzechy, szyszki, ziarna kawy, foremki do babeczek, 

lub ma łe s łoiki. 



świece dodają pięknego światła w domu 



Jeśli lubisz przyszywać,

wycinać, przerabiać,

wykonaj własne ozdoby

choinkowe ze starych

kawałków materiałów.



igła

Pozbieraj kawałki czerwonych, zielonych, białych materiałów. 
Wytnij kształty choinek, serduszek czy gwiazdek. Dodaj watę i zszyj. 

nitkaI



Prostym do wykonania 

i miłym upominkiem

mogą też być kartki

z życzeniami. Jedna

bądź cały komplet. 



papier, kartoniki,
guziki, tasiemki,
flamastry, klej

z łożoną na pó ł kartkę lub kartonik,

ozdabiamy wg.pomys łu
 w świąteczne wzory. W środku

wpisujemy nasze życzenia dla

bliskiej osoby.



Wszystko może się przydać do wyklejanek



C O  N A M  P R Z Y P O M I N A  O  Ś W I Ę T A C H ?

Gałązki choinki, bombki, bałwanki, 

gwiazdy, renifery czy śnieg.

M O Ż N A  T O  Z A M K N Ą Ć  W  S Ł O I K U



co
potrzebujemy? 

S łoiki, gruba sól (udaje dobrze

śnieg), ozdoby choinkowe

(najlepiej zwierzęta), szyszki,

orzechy, ga łązki iglaste, klej.



świat Świąt w szklanej kuli

Czas zatrzymany



Na koniec, pomyślmy jak prosto 

i domowym sposobem zapakować 

nasze rękodzieło.



świątecznie

Papier śniadaniowy, sznurki, gazety, suszone plasterki pomarańczy,
szyszki, gałązki iglaków.

z pasjąI



Powodzenia!
Niech Wasze upominki niosą radość. 



Życzę wszystkim Seniorom 

pięknych i zdrowych

Świąt. 

Pozdraw
iam

Sylwia 
Jaworsk

a 

Opracowanie: Instruktor warsztatów manualnych w Klubie Seniora Kałuszyn - Sylwia Jaworska 


