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Materialul cuprins în această revistă aparţine autorilor. Copierea sau redistribuirea acestuia fără acordul 
fiecăruia este interzisă. Contribuţia la realizarea acestei reviste este benevolă şi niciun avantaj nu decurge 
de aici în afara promovării prin intermediul acestui material.
Pentru a publica un material trebuie să deţineţi drepturile de autor asupra imaginilor folosite şi a textului 
explicativ, precum şi asupra oricăror materiale pe care le puneţi la dispoziţie cititorilor. Fiecare autor este 
responsabil pentru materialul publicat.
Dacă îndepliniţi aceste condiţii, trimiteţi materialul la adresa: idei_pentru_mamici_si_copii@yahoo.com.
Folosiţi ca model orientativ articolele deja publicate, şi ataşaţi imaginile, nu le introduceţi in documente.

Primăvara e anotimpul meu preferat. E drept că uneori vremea e 

capricioasă şi ne alintă când cu soare când cu ploi sau ninsori, că 

Babele îşi fac de cap şi că mucenicii moldoveneşti ne mai îngraşă cu 

un kilogram, dar niciun anotimp nu e atât de optimist ca primăvara. 

Ieşi pe stradă şi soarele te gâdilă în păr, la colţ bătrânele vând ghiocei 

în coşuleţe şi crengi de mâţişori, la florării albinele zumzăie deasupra 

zambilelor viu colorate al căror parfum te însoţeşte până hăt departe. 

Peste tot sunt tarabe cu mărţişoare şi oriunde te întorci vezi şnururi 

alb-roşii. Prin grădini, oamenii răscolesc pământul să planteze noile 

recolte, iar gospodinele scutură şi deretică de zor. Mama face 

mucenici cu multă miere şi nucă deşi noi nu mai suntem acolo să ne 

înfruptăm din ei. Acuşi vor apărea urzicile, loboda, păpădia, leurda, 

năsturelul, o feerie de verdeţuri într-un singur castron cu salată, de 

care vă invit să profitaţi acum cât încă mai avem acces la astfel de 

plante gustoase şi vindecătoare pe care natura ni le oferă cu atâta 

dărnicie.

Odată cu primăvara mai revin şi energia şi entuziasmul pe care numai 

lumina caldă a soarelui ni le poate insufla uneori. Ne mai apucăm şi de 

activităţile de lucru manual pe care, poate, le-am pus în aşteptare 

după sărbătorile de iarnă. Avem o lună întreagă să ne bucurăm de 

floricele, de fluturaşi, de mărţişoare şi de felicitări, până la venirea 

Paştelui când, sperăm că o nouă revistă Blog idei vă va încânta cu 

articolele din ea. Am vrut să cuprindem în paginile acestei reviste, 

pentru inspiraţia voastră, articole semnate de mămici, de cadre 

didactice, dar şi de persoane fără copii care sunt, pur şi simplu, 

pasionate să facă ceva cu mâinile, să creeze un lucru deosebit. Am 

fost încântate de numărul de participări şi sperăm că pe viitor tot mai 

mulţi cititori îşi vor face curaj şi ne vor scrie, mai ales că acum ştiţi din 

timp ce urmează şi aveţi timp să vă pregătiţi.

În acest număr învăţăm să facem felicitări şi mărţişoare pentru 1 şi 8 

martie, decoraţiuni superbe de primăvară, daruri pentru femeile 

speciale din viaţa noastră dar şi mici detalii care transformă un 

pacheţel de prânz în ceva special.  Dar, mai presus de orice, învăţăm 

să petrecem timp cu copiii noştri şi să cultivăm în ei pasiunea pentru 

frumos. Căci această pasiune pentru frumos şi acest spirit creativ pe 

care încercăm să îl insuflăm în minţile şi sufletele lor fragede vor fi 

acele lucruri care vor ridica societatea noastră la nivelul de excelenţă 

pe care ni-l dorim. Să avem încredere în copiii noştri şi în capacitatea 

lor de a schimba lucrurile în mai bine.

Laura Frunză

De apariţia acestei reviste se îngrijesc: Laura Frunză şi Cristina Hornoiu.
Copertă: Cristina Hornoiu.
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De ce o revistă „Blog Idei“? (Laura Frunză)
Felicitare cu ghiocei (Cristina Hornoiu) 
Mărţişoare din fetru (Laura Frunză)
Mărţişoare din hârtie: buburuze (Nicoleta Asan)
Playmobil de primăvară (Aurora şi Flavia)
Mărţişor surpriză (Adriana Ternar)
Decoraţiune pentru ghiveci (Iulia Cosma)
Bento de primăvară (Angi.B)
Vestitorii primăverii (Grecu Cosmina)
Felicitare de primăvară 
Set bijuterii handmade pentru copii (Cristina Chiorsac)
Mărţişoare cu fluturi (Raluca Maneai)
Floare din hârtie creponată 
Felicitare cu ghiocei (Roxana Rusu)
Felicitări de 8 martie (Urmă Ana)
Felicitări şi mărţişoare diverse (Viorica Vasilache)
Mărţişoare handmade (Luminiţa Malanca)
Fluturi din hârtie de ambalaj  (Nicoleta Asan)
Felicitare cu flori din hârtie de mătase (Valentina Popescu)
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Printaţi modelul folosind fişierul pdf indicat mai jos şi coloraţi 

frunzele şi codiţele. O cariocă este indicată, pentru o culoare mai 

puternică. Dacă aveţi la îndemână carioci cu glitter nu ezitaţi să le 

folosiţi. 

Tăiaţi apoi o bandă de hârtie cu lăţimea aproximativă de 2cm, şi 

îndoiţi-o în evantai, cu părţi de 1 cm. Desenaţi un oval pe una 

dintre părţi, pentru petalele ghioceilor  şi decupaţi. Repetaţi 

operaţiunea până aveţi suficiente "petale" albe pentru fiecare 

ghiocel.  Aveţi nevoie de câte trei pentru fiecare floare, sau una 

singură dacă decideţi să lăsaţi ghiocelul îmbobocit.

Tăiaţi drept toate petalele în partea de sus.

Lipiţi câte o petală pe mijloc, la fiecare ghiocel. Va părea 

îmbobocit. Puteţi lăsa şi boboci, dacă doriţi. Pentru un ghiocel 

înflorit trebuie să mai adăugaţi două petale. Luaţi un oval şi 

îndoiţi-l pe lung. Adăugaţi lipici pe una dintre jumătăţi, şi lipiţi 

după model. Repetaţi operaţiunea până terminaţi florile.

La final, folosiţi o foarfecă decorativă pentru marginile felicitării, si 

adăugaţi glitter, de preferinţă verde, peste frunze. Pentru flori 

puteţi folosi glitter  argintiu.

Dreptunghiul de fetru se îndoaie pe lăţime şi se efectuează o serie de 

tăieturi paralele, la intervale egale, tăieturi care se opresc la minim 

jumătate de centimetru de bază.

Din fetrul verde se decupează două frunze de dimensiuni egale. Se 

încinge pistolul de lipit şi se lucrează repede: se pune o picătură de 

lipici într-unul din capetele dreptunghiului îndoit şi se înfăşoară, cât 

mai strâns. 

La final se lipeşte capătul liber cu lipici şi se mai înfoaie puţin petalele. 

Pe verso se ataşează frunzele, suprapuse puţin. Se leagă şnurul şi se 

prind de un cartonaş sau se oferă în punguţe. 

Se pot dărui împreună cu agrafe mici pentru prins în piept sau se pot 

lipi pe spate baze speciale pentru broşe, care sunt destul de ieftine, în 

jur de 1 leu punguţa cu zece bucăţi.

Materiale

Fetrul este un material moale, neţesut, obţinut prin comprimarea 

fibrelor de lână sau din fibre sintetice. Ştiai că există şi fetru făcut din 

sticle de plastic reciclate?  Fetrul nu se destramă când este tăiat, 

ceea ce îl face preferatul artizanilor începători din întreaga lume, 

pentru că este foarte uşor de lucrat cu el. Pentru aceste flori 

cumpără fetru mai subţire, de 1 mm grosime.

4

Felicitarea reprezintă un bucheţel de ghiocei cu florile în relief. Aceste flori din fetru sunt extrem de uşor de realizat şi nu vor ieşi două 
la fel, fiecare floare fiind unicat. Acestea sunt singurele mărţişoare pe 
care le voi dărui anul acesta şi sunt sigură că primitorii le vor aprecia şi 
le vor folosi pe mai departe pe post de broşe.

Materiale necesare:

Ÿ carton colorat, pentru suportul felicitării. Evitaţi verdele, 

sau cel puţin folosiţi o nuanţă mai deschisă.

Ÿ imprimantă, pentru model, sau, de ce nu, puteţi desena, 

nu e greu. Modelul se va imprima foarte discret, cu gri.

Ÿ carioci, acuarele verzi

Ÿ hartie albă, foarfecă, lipici, glitter, foarfecă decorativă

Materiale necesare pentru o floare:

Ÿ un dreptunghi din fetru de aproximativ 20 cm lungime şi 6 

cm lăţime (dimensiunile pot varia, chiar e bine să exersaţi 

cu diverse dimensiuni)

Ÿ o bucată de fetru verde pentru frunze

Ÿ pistol cu lipici fierbinte sau adeziv foarte puternic

Ÿ foarfecă bine ascuţită sau foarfecă zimţată pentru textile 

(se găsesc la Ikea)

Modelul pentru print:
http://talentedenazdravani.ro/alte-
imagini/felicitari/felicitare-ghiocei.pdf

Autor:
Cristina Hornoiu
http://talentedenazdravani.ro/blog/?p=3990

Autor:
Laura Frunză
http://laurafrunza.com
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Aveti nevoie de un patrat rosu (eu l-am facut cu laturile de 5 

cm). Se indoaie pe toate laturile, astfel incat veti obtine 4 

romburi pe el.

Se pliaza in interior romburile din stanga si dreapta, cel din 

fata, va ramane rombul de deasupra pe care vom desena 

corpul buburuzei.

Se deseneaza cu o carioca neagra cu varf subtire corpul 

buburuzei.

Se decupeaza, avand grija sa nu se taie partile din varf.

Dupa aceea, am retusat un pic marginile buburuzei.

Am facut o frunza: una pe coala simpla verde, cealalta pe o 

coala cu striatii.

Am lipit pe ele buburuzele si ata de martisor.

6

Martisoarele imi aduc aminte de copilarie, de scoala – cum ne 

daruiam noi fetele martisoare una alteia, baietii din clasa mea 

nu erau asa de galanti cu noi – poate doar unele dintre noi 

primeam asa ceva de la ei .
Am confectionat niste martisoare cu buburuze origami.
Va vom arata  pas cu pas cum le-am facut.

Materiale necesare:

Ÿ hârtie de culoare roşie şi verde

Ÿ carioca neagră

Ÿ foarfecă, lipici

Autor: 
Nicoleta Asan
http://ursuletinazdravani.wordpress.com/2012/0
2/26/martisoare-cu-buburuze-origami/ 

Autor: 
Aurelia şi Flavia, 
http://cutiacuminuni.blogspot.com/

Sau, pe româneşte, carusel de primăvară, cu flori şi fluturaşi 

multicolori. Fără muzică, muzica o vom asculta la cd. Ideea am găsit-

o pe un site al unei mame din SUA, din păcate am pierdut link-ul.

Activitatea am desfăşurat-o pe parcursul mai multor zile. Depinde 

mult de cât poate duce copilul. Sau de câtă disponibilitate are 

părintele. 

Materiale necesare:
Ÿ coli desen A4
Ÿ acuarele
Ÿ creion
Ÿ forme pentru tăiat fursecuri
Ÿ foarfecă
Ÿ lipici
Ÿ aţă
Ÿ răbdare copil
Ÿ disponibilitate mămică

Am colorat colile cu acuarele, într-o singură culoare. Se lasă la 
uscat. Cred că ar ieşi frumos dacă am lăsa culorile să se 
întrepătrundă, e doar o altă idee care mi-a venit între timp.
Pe foile colorate, am trasat cu creionul conturul fluturilor şi florilor, 
folosind formele pentru fursecuri. La fel de bine se pot trasa/decupa 
şi frunze, chiar fără forme, doar din foarfecă.
Se trece la decupare. Flaviei i-a plăcut să decupeze de pe la 3 ani. 
Recent, am citit un articol în care se spunea cât de important este să 
lăsăm copilul să decupeze, întrucât această activitate ajută la 
dezvoltarea motricităţii fine a mâinilor, folositoare mai târziu, la 
şcoală, respectiv la scris.
Decuparea fluturilor i s-a părut Flaviei ca fiind mai dificilă, aşa că mi-
a revenit mie sarcina decupării lor, iar ea s-a ocupat de floricele.
 Florile, respectiv fluturii decupaţi se vor ordona pe culori. Şi încă o 
ordonare: pe două coloane. De ce toată această disciplină şi 
ordonare? Simplu, ne va fi mai uşor să lipim floricelele/fluturaşii de 
aţă. Sau aţa de ele!
Am ordonat floricelele de aceeaşi culoare, pe două coloane.
Între timp, eu am pregătit aţa pe care am aşezat-o peste partea 
necolorată şi fără lipici a unei flori, după care am aşezat floricica cu 
lipici pusă la dispoziţie de Flavia.
Primele "ghirlande" astfel confecţionate şi-au găsit locul, loc care nu 
este nici pe departe preferatul meu, dar pentru că la acel moment 
salcia înmugurise, am zis să nu o rănim şi să-i rupem crengile. Căci 
da, din ramuri de salcie (sau ramuri de altceva) se poate face o 
coroniţă de care să se ataşeze aţele-ghirlande cu flori/fluturi.     
O primăvară plină de zâmbet şi culoare!

Materiale

Există pe internet sau în cărţile de specialitate multe modele de 

îndoituri de primăvară. Căutaţi-le alături de copilul 

dumneavoastră şi apoi exersaţi. Hârtia pentru origami, tehnica 

japoneză de îndoit hârtia, se găseşte în seturi multicolore la 

magazinele cu produse pentru hobby şi are un preţ accesibil.
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Se picteazã interiorul nucilor cu vopseaua aurie şi se lasã la 

uscat. 

Între timp se realizeazã mãrţişorul, folosind tehnica quilling: se 

ruleazã fiecare fâşie în parte, apoi se lipesc petalele roşii de 

pistilul alb.

Mãrţişorul se introduce în coaja de nucã, apoi cele douã 

jumãtãţi se leagã cu panglica roşie. Primitorul va fi foarte 

surprins de micul detaliu ascuns în interior.

8

Materiale necesare:

Ÿ o nucã, secţionatã în douã şi golitã de conţinut

Ÿ o panglicã roşie

Ÿ cinci fâşii pentru quilling roşii şi una albã 

Ÿ vopsea aurie (puteţi folosi şi un lac de unghii auriu)

Materiale necesare:

Ÿ Coli de spumă eva (hârtie buretată) în diverse 

culori 

Ÿ Creion,foarfecă, aţă si ac de cusut

Ÿ Ţepuşă pentru frigărui

Ÿ Plastilină Blu Tack

Paşi de lucru:

Ÿ Pe colile de spumă am desenat diverse modele de flori, 

frunze şi câteva  cercuri mici, apoi le-am decupat. 

Ÿ Cercurile le-am aşezat pe centrul florilor şi le-am cusut.

Ÿ Pe ţepuşã am lipit florile şi frunzele cu ajutorul adezivului 

Blu Tack.

Ÿ Gata!

Autor: 
Adriana Ternar
http://adrianaternar.wordpress.com/

Autor: 
Iulia Cosma
http://lapieptulmamei.blogspot.com/

Sfaturi şi idei

Mai puteţi ascunde un mărţişor frumos şi într-un săculeţ din 

fetru. Aveţi nevoie doar de bucăţele de fetru şi un pic de 

răbdare la cusut. 
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Autor: 
Angi B.
http://angib.wordpress.com/

Bento e un termen japonez care desemnează pacheţelul pentru 

prânz. Mai exact, o caserolă cu unul sau mai multe 

compartimente, în care sunt aranjate foarte frumos orez sau 

paste, bucăţi de fructe şi legume şi, în general, tot ce poate 

încăpea în cutiuţă pentru a fi servit la prânz. Tradiţia cere ca 

femeia să pregătească cu grijă şi să decoreze cât mai frumos 

posibil aceste bento pentru soţ şi pentru copii. 

Pasiunea pentru pacheţelele de prânz transformate în mici opere 

de artă a depăşit de mult graniţele Japoniei. Mămici din lumea 

întreagă pregătesc zilnic cutiuţele cu mâncare, aranjate cât mai 

frumos şi cu forme cât mai îmbietoare, astfel încât copiii să nu mai 

fie tentaţi să prefere la prânz un happy meal. 

Fiecare bento trebuie sa spună o poveste. Tema noastră de azi e 

“primăvara”. 

Pentru a realiza un bento de primăvară aveţi nevoie de paste sau 

orez, legume diferite, unul sau mai multe ouă fierte, caşcaval, 

mezeluri... Practic nu există restricţii, alegeţi produse de sezon 

sănătoase şi cât mai diverse pentru a realiza un pacheţel de prânz 

cât mai aspectuos şi mai bogat în vitamine şi proteine. Lăsaţi-vă 

imaginaţia să lucreze şi faceţi apel şi la creativitatea celor mici. 

Pentru a realiza un bento cum e cel din imagine aveţi nevoie de: 

Ÿ O căniţă de orez alb integral, pregătit potrivit instrucţiunilor de 

pe cutie. În apa în care fierbe adăugaţi o jumătate de cub de 

concentrat de legume, câteva pistiluri de şofran şi o jumătate de 

linguriţă de scorţişoară, pentru un plus de gust. 

Ÿ Un ou de găină şi două ouă mici de prepeliţă, pe care le puneţi 

în apă rece cu sare şi le fierbeţi timp de 4 minute. Răciţi ouăle în 

apă rece şi curăţaţi-le. Oul mare se taie rondele subţiri, care 

servesc la realizarea soarelui, a norişorilor şi a narcisei. Ouăle 

mici se decupează cu atenţie cu vârful unui cuţit bine ascuţit, ca 

în ilustraţiile alăturate. 

Ÿ O măslină neagră, din care se decupează trei perechi de 

ochişori: pentru puişori şi pentru soare. 

Ÿ Câteva rondele de morcov, pentru floricele, fluturaşi, ciocurile 

puişorilor şi gura soarelui. 

Ÿ Câteva boabe de mazăre fierte, pentru floricele.

Ÿ Câteva bucheţele de broccoli fierte, pentru copăcei.

Ÿ O jumătate de felie de pâine neagră, din care decupaţi gărduleţul.

Ÿ O roşioară cherry, pentru floare. 

Ÿ Câteva frunze de rucola şi fire de ceapă verde, pentru iarbă şi 

tulpinile florilor. 

Cu ingredientele de mai sus, după câteva minute bune de decupat şi 

asamblat, obţineţi un peisaj asemănător celor desenate de copii: 

copăcei înverziţi într-o grădină îngrădită, flori multicolore, fluturaşi, un 

soare fericit şi norişori albi, iarbă verde şi înaltă, din care îţi înalţă capul 

doi puişori de prepeliţă abia ieşiţi din ou. 

E drept că un bento necesită multă migală, dar tot acest efort va fi 

recompensat cu vârf şi îndesat de entuziasmul micuţului 

dumneavoastră, în ochii căruia masa de prânz va căpăta dimensiuni... 

magice !
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Realizate de elevii clasei I de la Şcoala Bâldana-Tătrăşeşti, jud. 

Dâmboviţa, sub îndrumarea doamnei profesor pentru 

învăţământul primar Grecu Cosmina.

12

Materiale necesare:

Ÿ carton A4 roşu, negru, verde, albastru, galben şi roz

Ÿ hârtie creponată albastră

Ÿ aracet

Ÿ perforator cu model-floare

Ÿ o placă de polistiren

Ÿ ace cu gămălie (bolduri)

Paşi de lucru:

Ÿ s-au decupat pe contur fluturii;

Ÿ s-au realizat buburuzele: s-au decupat două discuri de 

aceeaşi dimensiune care s-au suprapus decupat 

elementele componente pentru buburuze (două şi s-au 

asamblat prin lipire, cu aracet;

Ÿ s-a lipit hârtia creponată pe polistiren;

Ÿ s-au prins cu bolduri fluturii, buburuzele, iarba, soarele şi 

norii, pe polistiren.

Materiale necesare:

Ÿ foaie A 4 alba/colorata

Ÿ acuarele

Ÿ perforatoare decorative

Ÿ orice materiale pentru décor

Ÿ lipici

Ÿ foarfeca

Paşi de lucru:

Ÿ Luati o coala A4 si o asezati pe masa de lucru. Pe o farfurie de 

plastic puneti acuarele in care inmuiati burete (burete de 

bucatarie taiat cuburi) si treceti peste coala de 

hartie,amestecati culorile cum doriti...important este sa 

acoperiti coala in totalitate. Lasati sa se usuce.

Ÿ Dupa ce s-a uscat,desenati cu pixul diverse forme 

(petale,frunze,copaci),folositi perforatoarele decorative, 

foarfecile decorative (orice doriti). 

Ÿ Pe un carton colorat (coala de hartie colorata) A4 si pliat in 

doua sub forma de felicitare, lipiti formele decupate dupa 

dorinta. 

Ÿ Puteti folosi perforatoare decorative pentru marginea 

felicitarii. Adaugati un mesaj pentru persoana draga si 

felicitarea este gata. Acesta este modelul facut de fetita mea 

la 4 ani.

Autor: 
Grecu Cosmina

Autor: 
http://piticidarvoinici.wordpress.com/

Sfaturi şi idei

Un copil mic nu poate colora întotdeauna fără să depăşească 

marginile, aşa că de ce să nu colorăm mai întâi şi apoi să 

desenăm modelul? Aceasta este o idee excelentă pentru a lăsa 

copiii să picteze neîngrădiţi de linii şi tipare şi se poate varia la 

nesfârşit pe această temă.
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Autor: 
Cristina Chiorsac
http://cristinachiorsac.blogspot.com/

Pentru a realiza un colier ai nevoie de inspiratie. O data cu 

venirea primaverii ne putem juca cu o multitudine de nuante. 

Astazi sunt inspirata de culoarea roz si de melcisori. Materiale 

de lucru: un tocator din plastic, plastilina fimo, lac special 

pentru fimo, ata cerata (snur), scobitori, clesti speciali pentru 

terminatiile de metal ale snurului, 4 terminatii pentru snur, 12 

zale mici, 2 lobsteri si multa, foarte multa pasiune. 

Se ia o bucata de plastelina si se framanta pana devine usor 

de modelat. Se formeaza o biluta si apoi se intinde pe masa de  

lucru pana se formeaza un “serpisor” cu diametrul de 1 mm.

Pentru a forma melcisorii se ruleaza materialul pana la 

dimensiunea dorita. Pentru acest set vom crea 4 melcisori 

mari, 8 margelute si 4 melcisori mici.

Din materialul ramas se fac si margele care vor separa 

melcisorii intre ei. Se intinde plastelina la fel ca la melcisori si 

se obtine un serpisor cu diametrul de 5 mm, din care se taie 8 

bucati  a cate 5 mm fiecare.

Pentru a putea agata melcisorii si margelele pe snur se dau 

niste gauri cu ajutorul unei scobitori.  

Dupa ce s-au realizat piesele necesare, se introduc la cuptor in 

jur de 30 min, la temperatura de 130 grade Celsius.

Se lasa sa se raceasca timp de inca 30 min dupa care se 

aplica un strat de lac. Pentru a se usca lacul este nevoie de 

inca 20-30 min.

Se foloseste ata cerata de culoare roz, de 40 cm pentru colier, 

si de 20 cm pentru bratara.

Pentru a agata melcisorii pe snur se ataseaza cate o za 

argintie.

Pe ata cerata se insira melcisorii si margelutele.

Pentru a  fixa margelutele pe colier se fac 2 noduri, de o parte si de 

alta a snurului.

Dupa ce s-au fixat margelutele se adauga terminatiile pentru 

capete.

Pentru a inchide colierul se folosesc 2 zale si un lobster.

Colierul este gata. Lungime colier=36 cm.

Pentru bratara se folosesc melcisorii mici care se insira pe snur, iar 

pentru a-I fixa se fac noduri.     

Dupa ce s-au fixat margelutele se adauga terminatiile pentru 

capete.

Pentru a inchide colierul se folosesc 2 zale si un lobster.

Bratara este gata. Lungime bratara=15 cm.

Colierul si bratara sunt gata de folosit sau de daruit. Acest set a fost 

creat in 2 zile, timpul comprimat este de 4-5 ore efectiv lucrate 

pana la realizarea produsului finit.

Ca orice bijuterii si acestea trebuie tinute departe de apa. Este 

recomandat a se folosi aceste bijuterii doar in perioada activa a zilei 

si nu trebuie purtate in timpul somnului. 

Materiale

Fimo sau Sculpey sunt mãrci de lut polimeric, folosit la bijuterii 

şi decoraţiuni. După modelare, lutul este uscat în cuptor la o 

temperatură scăzută şi, eventual lăcuit, pentru a asigura 

durabilitate produsului finit. Se găseşte într-o paletă largă de 

culori şi texturi şi poate înlocui clasica plastilină la copiii mai 

mari care vor fi încântaţi să vadă ce minunăţii ies din mâinile lor.
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Am perforat mai întai toate elementele (aici bãiatul a fost foarte 

implicat) şi le-am lipit.

Apoi am gãurit cercurile şi am ataşat şnururile.

Spor şi vouã la meşterit mãrţişoare!
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Materiale necesare:

Ÿ hârtie coloratã (roşie, neagrã şi coperta unui pliant 

publicitar înflorat);

Ÿ 3 perforatoare (în formã de furnicã, pentru corpul 

buburuzei, inimioarã-pentru aripi şi cerc, pentru bazã);

Ÿ foarfecã, lipici, carioca neagrã;

Ÿ diverse şnururi de mãrţişor;

Materiale necesare:

Ÿ foaie A 4 alba/colorata

Ÿ foarfeca decorativa sau foarfeca obisnuita

Ÿ hartie creponata pentru tulpina si frunze

Ÿ hartie creponata colorata pentru petale 

(roz,rosu,mov,galben,portocaliu)

Ÿ betigas de lemn 

Paşi de lucru:

Ÿ Decupati un dreptunghi din hartia creponata colorata (asa 

groasa cum ati cumparat-o). Cu foarfeca decorativa taiati 

partea cealalta (aceasta va fi floarea). Daca nu aveti 

foarfeca decorativa,desenati cu pixul forma unei petale si 

decupati cu o foarfeca obisnuita.

Ÿ Luati betigasul de lemn, lipiti un capat al hartiei colorate si 

infasurati-o de jur imprejurul betigasului avand grija sa 

formeze un unghi mai larg spre exterior (cupa florii) si sa 

fie bine fixata pe betigas in partea de jos. Cand ati 

terminat, lipiti usor capatul hartiei creponate.

Ÿ Pentru tulpina si frunze aveti nevoie de un dreptunghi de 

hartie creponata verde. Desenati un triunghi cu varful in 

jos si decupati. Lipiti un capat peste petale acolo unde 

sunt fixate pe betigas si continuati sa infasurati de jur 

imprejur coborand si acoperind tot betigasul. 

Ÿ Lipiti si doua capete in afara pe post de frunze (daca aveti 

sarma litata este de mare ajutor ca sa le acoperiti cu hartie 

verde). 

Floarea este gata!

Autor: 
Raluca Manea
http://caietpentrucasamea.wordpress.com/

Autor: 
http://piticidarvoinici.wordpress.com/

Am executat aceste mărţişoare împreună cu băieţelul meu de 

trei ani.

Materiale

Peforatoarele decorative vă pot salva din multe situaţii şi 

sunt o metodă facilă şi rapidă de a realiza o felicitare sau  o 

decoraţiune. De asemenea, e distractiv să faci cât mai 

multe forme pe care copilul să le sorteze sau să le lipească 

atunci când nu ai altă idee de activitate, aşa că asiguraţi-vă 

că aveţi în casă cât mai multe modele, de diverse 

dimensiuni.



19

d
e 

p
ri

m
ăv

ar
ă:

 n
r.

 1

1. Se deseneaza un ghiocel, cu creionul, pe un carton alb. Cu o 

pensula, se intinde aracet pe ghiocel (doar pe floare- partea 

alba).

2. Se presara zahar din abundenta.

3. Se scutura surplusul.

4. Intindeti aracet pe tulpina si frunze.

5. Presarati frunzulitele maruntite de patrunjel, presati usor, 

apoi scuturati surplusul

6. Lasati la uscat ghiocelul, dupa uscare decupati floarea si o 

lipiti pe cartonul roz pal, apoi colorati tulpina si frunzele cu 

verde ( cu grija, sa nu sara frunzulitele de patrunjel )

Cu o pensula intindeti aracet sub ghiocel si presarati cafea.

Dupa ce scuturati surplusul, picati cu alb cateva pete de 

zapada.

Cartonasul roz cu ghiocelul se lipeste pe felicitarea verde. La 

sfarsit, atasati felicitarei un snurulet alb-rosu.
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Materiale necesare:

Ÿ carton verde

Ÿ carton roz pal

Ÿ aracet

Ÿ zahar

Ÿ cafea

Ÿ frunze uscate de patrunjel, maruntite

Ÿ tempera, culorile alb si verde

Ÿ pensula

Materiale necesare:

Ÿ hârtie de mototolit (mov, portocaliu şi verde)

Ÿ hârtie colorată de diverse culori

Ÿ carton pentru felicitări

Ÿ pânză de sac

Ÿ aracet

Paşi de lucru:

Ÿ Pentru felicitarea cu floare mov: se rup bucăţele mici de 

hârtie de mototolit mov, portocalie şi verde. Pe o bucată de 

carton alb se trasează conturul florii pe care dorim s-o 

realizăm. Bucăţelele de hârtie se mototolesc în 

ghemotoace mici. Copiii vor fi încântaţi să realizeze ei 

această etapă. Se pensulează cu aracet suprafaţa florii şi 

se lipesc ghemotoacele de hârtie după model. După ce se 

usucă, se taie marginile cartonului cu o foarfecă zimţată şi 

se lipeşte pe un carton de felicitare.

Ÿ Pentru felicitarea cu floare roşie-galbenă: se decupează 

cinci discuri din hîrtie galbenă şi cinci din hârtie roşie şi se 

pliază în două. Se decupează tulpina florii şi frunzele. Se 

lipesc discurile îndoite pe cartonul de felicitare, 

respectând modelul. Pistilul se realizează din 

ghemotoace de hârtie de mototolit. Se lipeşte tulpina, apoi 

se pliază frunzele şi se lipesc de o parte şi de alta a tulpinii. 

Felicitarea se mai poate decora cu tăieturi cu foarfeca 

zimţată.

Autor: 
Roxana Rusu
http://roxana-rusu.blogspot.com

Autor: 
Învăţătoare Urmă Ana-Lăcrămioara, Şcoala cu 
clasele I-IV Valea Satului, comuna Grajduri,  
judeţul Iaşi

Materiale

Hârtia de mătase sau hârtia de mototolit este un tip de hârtie 

foarte fină, folosită în multe moduri la bricolat. Se pot face 

diferite tipuri de flori din hârtie de mătase (vezi un model la 

pagina 23 din revistă) sau se poate rupe bucăţele şi mototoli 

pentru a crea un colaj spectaculos. Se găseşte într-o varietate 

de culori şi imprimeuri în magazinele cu articole pentru hobby.
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Pentru mărţişoare: se taie dreptunghiuri de carton colorat cu 

foarfece zimţate. Se lipesc pe ele bucăţi de pânză de construcţii 

(cea cu împletitura rară), elemente decupate cu perforatoarele 

cu model sau manual, paste farfalle pictate cu acuarele, 

floricele nemuritoare înfipte în paste rotunde, tip penne, pentru 

a sugera o vază.

Pentru felicitări: se decupează şi se lipesc elemente 

decorative din carton, hârtie şi pânză de sac. Pentru felicitările 

cu copii se taie un dreptunghi de hârtie creponată, se 

franjurează şi se lipeşte la rotund. Chipurile se desenează cu 

carioci. Pentru felicitările cu flori se folosesc flori şi frunze 

decupate cu perforator cu model, iar în mijloc se lipeşte o 

mărgeluţă pentru mai multă strălucire. În partea de jos se 

lipeşte o bucată de pânză de sac. Eventual pânza de sac se 

poate picta cu verde pentru a sugera iarba.

Atât mărţişoarele cât şi felicitările vor fi însoţite de nelipsitul şnur 

alb-roşu, simbolul lunii martie.
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Materiale necesare:

Ÿ carton colorat

Ÿ flori nemuritoare

Ÿ pânză de sac

Ÿ pânză de construcţii

Ÿ paste farfalle şi penne

Ÿ acuarele sau acrilice pentru pictat pastele

Ÿ elemente decorative: mărgele de diverse dimensiuni, 

buburuze, scoici

Ÿ hârtie colorată şi perforatoare cu model floare, frunză, 

fluture

Ÿ foarfece zimţate

Materiale necesare:

Ÿ o panseluţă presată 

Ÿ hârtie colorată 

Ÿ carton colorat

Ÿ foarfecă 

Ÿ lipici 

Ÿ şnur de mărţişor

Am tăiat un dreptunghi din hârtie colorată şi am lipit în centrul lui 

panseluţa presată. Am îndoit cartonul în două, ca pe o carte, şi 

am lipit hârtia cu panseluţa pe carton. Într-un colţ am lipit şnurul 

legat în formă de fundiţă.

Este de preferat să fie cartonul deschis la culoare, astfel încât 

să se vadă mesajul pe care îl scrii în interior, dar să contrasteze 

puţin cu hârtia pe care ai lipit panseluţa.

Autor: 
Educatoare Viorica Vasilache, Gr. pregătitoare, 
Grădiniţa PN  Valea Satului, judeţul Iaşi

Autor: 
Luckyrock
http://10littlelucky.blogspot.com/

Sfaturi şi idei

Panseluţele pot fi folosite pentru a realiza felicitări şi în alt 

mod. Se culeg panseluţe cât mai viu colorate şi se 

pregătesc materialele: cartonul pentru felicitare, prosoape 

din hârtie şi un ciocan, de preferat din plastic. Se pun 

panseluţele pe carton, se acoperă cu un prosop de hârtie şi 

se bat uşor cu ciocanul, peste tot, insistând pentru a 

imprima culoarea. La final, îndepărtaţi prosopul de hârtie şi 

floarea zdrobită, ajutându-vă de o pensetă dacă e cazul. 

Puteţi testa şi cu alte flori, dar din experienţă vă spun că 

panseluţele se pretează cel mai bine. 
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Varianta A – mãrţişoare simple

Am decupat cartonul/hârtia coloratã în diferite forme: pãtrat, 

dreptunghi, oval, triunghi, inimã. Apoi am trecut la aplicarea 

accesoriilor: nasturi sau paiete în acest caz – nasturii i-am aplicat 

prin capsarea şnurului de marţişor de carton dupã ce am prins 

nasturele de şnur, iar paietele le-am lipit formând diverse desene 

şi modele. Pentru o mai bunã fixare, am folosit lipici tip Superglue 

cu gel.

La decupaj am utilizat foarfeca cu model şi carton colorat mai 

gros, precum şi hârtie din burete colorat, se ajunge mult mai uşor 

la forma doritã folosind materiale mai groase. 

Coperta felicitãrii-maţişor am perforat-o, într-un singur loc, cu 

perforator cu model. Se pot utiliza cele cu model de floare, trifoi, 

inimã, potcoavã. În interior am prins un nãsturel în forma de smiley 

face, iar coperta am perforat-o exact în dreptul locului în care este 

fixat nãsturelul, astfel încât poate fi vizibil şi când felicitarea este 

închisã. De asemenea, nãsturelul poate fi folosit ca modalitate de 

a fixa felicitarea, astfel încât sã rãmânã închisã.
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Materiale necesare:

Ÿ De bazã: coli colorate A4 din burete (foam), carton colorat 

diverse dimensiuni, hârtie coloratã diverse dimensiuni, 

autocolant colorat sau hârtie glasatã coloratã, foarfecã 

normalã sau foarfecã cu model, perforatoare cu diverse 

modele şi perforator normal (pe rotund);

Ÿ Accesorii şi alte elemente opţionale: şnururi de 

marţişoare, nasturi de diferite forme şi culori, paiete de 

diferite forme şi culori, lipici sau superglue, lipici cu sclipici 

sau scilipici simplu, capsator şi capse, stampile cu diferite 

forme (flori, fluturi).

Ÿ Notã: nu toate materialele sunt necesare, în funcţie de 

modelul ales, se pot folosi doar unele dintre ele.

Autor: 
Luminiţa Malanca 
http://tusibebe.wordpress.com

Opţional sau în loc de perforator, se pot lipi autocolante colorate, 

decupate cu perforatorul cu model în aceleaşi forme ca mai sus.

Interiorul felicitãrii-marţişor poate fi de asemenea decorat cu 

ştampile. Cele în formã de fluturi şi flori au un efect deosebit. 

La final, mãrţişoarele se pot decora cu lipici cu sclipici – opţional.

Varianta B – mãrţişor tip felicitare I

Se decupeazã cartonul/hârtia colorata în formã de dreptunghi 

(dimensiuni aproximative 16cm x 8 cm), se împarte cartonul în 

douã, în format landscape/pe orizontalã. Apoi se trece la aplicarea 

accesoriilor şi la decoraţiuni: noi am utilizat nasturi în formã de 

inimã şi de gãrgãriţã. Am tãiat cartonul cu foarfeca cu model şi am 

perforat prima coperta a mãrţişorului cu perforatorul cu forme. Am 

utilizat trifoiul. Se poate decora cu lipici cu sclipici.

Varianta C – mãrţişor tip felicitare II

Se împarte cartonul decupat în forma de dreptunghi (dimensiuni 

16cm x 8cm) în trei pãrţi, doua egale (lateralele) şi una mai mare 

(centralã), conform imaginii alãturate. Pãrţile laterale se capseazã 

cu un perforator cu forme rotunde în capãt, amândouã în acelaşi 

timp, gãurele prin care se trece şnurul de mãrţişor. 

Interiorul felicitãrii se poate decora în funcţie de imaginaţie. Noi 

am decupat din carton roz un future, pe care am lipit paiete roşii, 

totul pe carton portocaliu, constrastul culorilor fiind de mare efect 

vizual.

Opţional: cartonul se taie cu foarfeca cu model. Felicitarea se 

poate decora cu lipici cu sclipici.
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Sablonul

L-am facut pe un carton gros si are forma de mai jos. Are 

urmatoarele dimensiuni: inaltime : 18 cm, distanta dintre 

aripioare (partile ce formeaza un fel de romb ) 21 cm si corpul: 

11 cm.

Se deseneaza conturul sablonului pe hartiile colorate  si se 

decupeaza.

Pliati modelul exact in acelasi mod cum pliati un evantai. Pliul 

trebuie sa fie micut, finut cam de 0,5 cm.

Am terminat de pliat modelul, asa ar trebui sa arate:

Il strangeti cu degetele si la mijloc il legati cu ata alba.

Prindeti ata cu sticky tack foarte finut in fata si pastrati o 

bucatica mai mare in spate (portiunea aceea se va lipi de ceea 

ce vreti voi: perete, oglinda, fereastra, etc

Daca nu aveti sticky tack, ati putea folosi si scotch dublu adeziv, 

dar nu garantez ca vor sta tot atat de bine. I-ati putea prinde pe 

deasupra cu scotch subtire transparent, dar nu arata chiar asa 

de estetic.

Aranjati-le aripioarele si sunt gata sa  va decoreze camera.

Paşi de lucru:

Se taie cartonul şi se îndoaie pentru felicitare apoi pe faţa lui, 

pe mijloc, se lipeste un dreptunghi din carton ondulat sau carton 

de altã culoare, mai mic decât felicitarea.

Florile se realizeazã astfel: se rup sau se taie fâşii din hârtia de 

mãtase, apoi se pun staminele la mijloc si se strânge hartia 

bine în jurul lor. Dacã este nevoie, puteţi lega capãtul pentru 

mai multã siguranţã. Dupã ce realizaţi cele 3 flori, lipiţi-le pe 

cartonul ondulat si completaţi cu frunzele decupate din fetru.

Decoraţi felicitarea cu paiete şi şnurul de mãrţişor.

În interior se poate ştanţa un trifoi sau altã formã la alegere.

Cel mai important este ca cei mici sã îşi poatã exprima 

creativitatea şi sã lucreze în voie.
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Materiale necesare:

Ÿ coli de ambalat cu imprimeuri florale sau orice alte 

imprimeuri, vesele , colorate. 

Ÿ foarfeca

Ÿ sticky tack sau scotch dublu adeziv

Ÿ ata alba

Ÿ un carton gros pentru sablon

Materiale necesare:

Ÿ Carton colorat pentru felicitare

Ÿ Carton ondulat pentru mijloc sau un carton de altã 

culoare

Ÿ Hârtie de mãtase (de mototolit) sau hârtie creponatã

Ÿ Stamine pentru mijlocul florilor sau bucãţi de fir de 

lânã mai groase

Ÿ Material verde pentru frunze, de preferat fetru

Ÿ şnur de mãrţisor

Ÿ paiete pentru decorat sau alte elemente decorative

Ÿ lipici 

Ÿ foarfecã

Ÿ opţional perforator cu trifoi sau alt motiv de primãvarã

Daca va plac mult fluturii, iata un model foarte usor de facut. Vor fi 

un decor superb pentru camera copilasilor.

Autor: 
 Valentina Popescu
Atelier Interesart, 
http://interesart.wordpress.com/

Autor: 
Nicoleta Asan
http://ursuletinazdravani.wordpress.com
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