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Pünkösdi rózsa papírból 
 

  
 
 
Forrás: https://szinesotletek.reblog.hu/diy-punkosdi-rozsak 
 
 
 
Pünkösdi rózsa papír zsebkendőből 
 
Hozzávalók bazsarózsánként: 

• 1 csomag (10 db) színes, három vagy több rétegű 
papír zsebkendő 

• 1 db zöld színű zsenilia szál 
Elkészítés: 

1. A papír zsebkendőket terítsd ki, és a hajtások mentén vágd nyolc egyenlő darabra 
(ez kb. 4X10 centis darabokat jelent) 

2. Hajtogasd össze a darabokat a szélesebb oldalukon harmonikaszerűen (három-
négy hajtás elég) 

3. A harmonikára összehajtott darabok végeire vágjunk pár cakkot az ollóval, vagy 
egyszerűen csak kerekítsük le a sarkokat. 

https://szinesotletek.reblog.hu/diy-punkosdi-rozsak


4. Fogjuk össze a darabokat középen a zsenilia szállal. Jól szorítsuk rá és a rövidebbik 
véget sodorjuk a hosszabbikra, ami a szára lesz a virágunknak. Ha fel szeretnénk 
függeszteni a bazsarózsafejeket, akkor egy szebb szalagot is használhatunk a 
zsenilia helyett. 

5. Most fejtsük szét óvatosan a papír zsebkendő rétegeit, és alakítsuk ki szépen a 
pufi kis rózsáinkat. 

 
Forrás: 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/12273/i
gy_keszithetsz_punkosdi_rozsat_papir_zsebkendobol 
 
 
Virágok tojástartóból, papírból 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/03/03/10-tavaszi-kreativ-otlet-gyerekeknek/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/12273/igy_keszithetsz_punkosdi_rozsat_papir_zsebkendobol
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/12273/igy_keszithetsz_punkosdi_rozsat_papir_zsebkendobol
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/03/03/10-tavaszi-kreativ-otlet-gyerekeknek/


Lepkés bábjáték papírtányérból 

Kellékek: 
pillangószárnyak-sablon  
papírtányér, kék festék 
zöld festék, ecset 
színes karton, pom-poms 
csőtisztító, kis golyó szem 
fakanál bot (a Walmart-on megvan a 
sajátunk.) 
jumbo kézműves bot 
ragasztópisztoly, markerek 
virág lyukasztó (opcionális) 
kézműves kés (csak felnőttkori használatra) 
olló 

Elkészítés: 
1. Kezdje azzal, hogy festi jumbo 

kézműves-botját kék festékkel. Ezután festse a papírlemez alsó harmadát zöld 
festékkel, a felső részét pedig kék festékkel. Helyezze mindkét darabot teljesen 
megszáradni. 

2. Melegítse fel a forró ragasztópisztolyt. Adjon hozzá egy sor forró ragasztót a 
fakanállal. Ragasszuk el a homályos fogantyúkat a kanál botja mentén. Ezután 
ragasszon egy kis golyó szemmel az első pom-ot. 

3. Vágja le a csőtisztító egy kis részét. Hajtsa fel félre, hogy antennákat készítsen. 
Adjunk hozzá egy csomó forró ragasztót az első pom mögé, és ragasszuk az 
antennát a csapkodó pillangóra. 

4.  Vágja ki a pillangószárnyait a színes kartonból. A pillangószárnyak sablonjának 
másolatát is megkaphatja, ha feliratkozik e post alján található heti hírlevelünkre. 

5. Használjon jelölőket a pillangószárnyak díszítéséhez. Ezután hajtsa fel a feleit és 
szárítsa meg a szárnyak külső részét. 

6.  Ragasztja a pillangótestet a jumbo kézműves botja tetejére, majd a hajtogatott 
pillangószárnyakkal a pillangótest tetején. 

7. A felnőtt felnőtt kézműves késsel vágjon egy rést a papírlap belső oldalán, a zöld 
fű tetején. 

8.  Használja a virágpapír lyukasztóját több papírvirág készítéséhez (vagy kivághatja 
a saját virágait). Ragasztja őket a zöld fű tetejére. 

Forrás: 
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=hu&u=https://iheartcraftythings.com
/paper-plate-fluttering-butterfly-craft.html 
 

Összeállította: Schumicky Györgyné óvodapedagógus 

Szerkesztette: Nagy Viktória pedagógiai asszisztens 
                         Lattenstein Jánosné Óvodapedagógus 

http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=hu&u=https://iheartcraftythings.com/paper-plate-fluttering-butterfly-craft.html
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=hu&u=https://iheartcraftythings.com/paper-plate-fluttering-butterfly-craft.html


 


