
Klasy:1-8 

Opracowanie: Magdalena Cieślawska 

 

 

 

Biblioteka poleca: 
Laurka dla Mamy 

z prostych kształtów 
 

Już niedługo święto, o którym powinno pamiętać każde dziecko  

– Dzień Mamy. 

Jak narysować laurkę? 

Oto moja podpowiedź: 

 

 
Rysuj, wykonując polecenia zawarte w instrukcji. Każdy punkt w instrukcji 

odpowiada kolejnym cyfrom na rysunku. 

 

Zaczynamy! 
 

Przygotuj  czarny pisak i kartkę A4. 

Złóż kartkę na pół. 

Zanim zaczniesz rysować, sprawdź, czy laurka otwiera się w dobrą stronę. 

1. W dolnej połowie narysuj doniczkę – taki niby prostokąt z dwoma bokami 

zwężającymi się ku dołowi. 

2. Narysuj górną część doniczki – prostokąt dorysowany na jej górze. 

3. Narysuj trzy łodygi – trzy pionowe kreski różnej długości. 

4. Teraz kwiaty – wykorzystamy do tego literę „U”. Narysuj ją na końcu każdej 

łodygi. 

5. Kwiatek z lewej strony – narysuj na górze litery „U” coś przypominającego 

ślimaka. 

6. Kwiatek środkowy – narysuj na górze coś, co przypomina koronę. 

7. Kwiatek z prawej strony – dorysuj trzy elementy patrząc na mój rysunek, lub 

wykończ inaczej, np. poziomą kreską. 

8. Liście: na prawym kwiatku – narysuj pętelki albo znak nieskończoności 

(przecinający łodygę) jeden pod drugim. 

9. Liście: na środkowym kwiatku – narysuj kółka z obu stron łodygi. 

10. Liście: na lewym kwiatku – narysuj trójkąty z obu stron łodygi. 

11. Środkowy kwiat możesz upiększyć – dorysuj pionowe kreseczki z kółeczkami 

na końcach. 

12.  Podziel donicę na części – narysuj poziome kreski. 

13. W wybranych pasach narysuj dowolne wzory. 



14. Dookoła rysunku narysuj ramkę – nie muszą to być proste kreski. 

15. W wybranym przez Ciebie miejscu napisz: DLA MAMY. 

 

W ten prosty sposób powstała baza Twojej laurki. 

 Teraz możesz ją pokolorować. 

 Nie zapomnij w środku napisać życzeń. 

 

 
 

Rysunek pomocniczy: 

 

 

Do przygotowania laurki wykorzystałam materiał z kanału: 

My3 - Jak narysować laurkę dla mamy (Odcinek 11) My3 - TV dla Dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=I-4OUqvdEPI 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

Magdalena Cieślawska 

https://www.youtube.com/watch?v=I-4OUqvdEPI

