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    За мнозина фразата "Пролетта е 

дошла" се свързва с пристигането на 

птици и появата на първите цветя. 

Разбира се, най-добрата украса  се 

получава от естествени материали с 

помощта на импровизирани 

инструменти,  които могат да се 

намерени във всеки дом. Предстоят ни 

все хубави пролетни празници – 

Цветница и Великден! Но преди да 

боядисаме яйцата и да замесим 

козунаците, ето няколко идеи как да 

украсим дома си и да си създадем 

празнично пролетно настроение. 

 



     Ето няколко идеи . 

 

От импровизирани средства за пролетни занаяти 

картонени кутии са полезни. От вдлъбнатините и 

изпъкналите части се получават доста маргаритки и 

нарциси. Обемни цветя могат да се превърнат в 

букет, елемент на приложение, декорация на 

картичка. Изпълнението на такива идеи не изисква 

много материали: пистолет за лепило, цветна 

хартия, картон, гваш или акварел, ножици и основа. 

 

 



 

 

 

 



Пролетната апликация с изображението на птици ще 

стане по-обемна с клонки и гнездо, облицовано с 

вълнени нишки. 

 

 

Такава работа изисква: жълто цветна хартия, както 

и зелени и розови нюанси, картонен фон, вълнени 

конци от различни нюанси на кафяво, лепило, 

пластмасови очи. Необходимо е да изрежете 

необходимите детайли и преди монтажа да 



нарисувате вени върху зелени листа и сърцевината на 

цветята. 

 

Цъфтящото дърво може да бъде направено от тел, 

клонки и гофрирана хартия. 

Подгответе се: 

бяла и зелена гофрирана хартия; 

тел; 

лепилна пръчка; 

ножици. 

Направете венчелистчетата. Сгънете бялата 

гофрирана хартия на няколко слоя, нарисувайте 

венчелистчета върху нея и изрежете по контура. 

Завийте леко краищата. 

Направете тичинки. Сгънете гофрираната хартия на 

няколко слоя, нарежете на ленти, нарежете ги на две 

трети. Извийте детайла. 

Закрепете листенцата наоколо. 

Закрепете ги с тел и увийте със зелена хартия. Тя 

трябва да направи пъпка. 

Следвайте зелените листенца по аналогия с белите. 

Използвайте тел, за да закрепите велпапените 

хартиени изделия към клонка. 



Обърнете внимание на идеите за сувенири, 

използващи техниката на сухи филцове, обемни 

занаяти, изработени от филц, и оригинални бижута 

за коса. 

 

      Плетените вълнени помпони, прикрепени към 

клонка, могат да станат ярък слънчев букет. 

Допълнете го с панделка, ваза, зелени листа и 

прекрасният букет е готов! 

 

 

 

 

 



 



Бъдете креативни и много изобретателни. 

Пожелавам ви приятна работа  

 

 

 

 

 


