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   Matematyka to królowa wszystkich nauk.

 
Głównym celem święta Matematyki jest pokazanie iż matematyka może być

przyjemna i dawać radość.
 

W tym dniu uczniowie poznają inną twarz Królowej Nauk poprzez udział w
grach i zabawach matematycznych.



Świetlica Wiejska w Jurkowicach 
z okazji tego święta 

przygotowała dla Was propozycję 
jak wyczarować 

piękne kartki wielkanocne 
techniką haftu matematycznego.



Haft matematyczny to technika, za pomocą której
można wykonywać aplikacje na ubraniach, ozdoby czy

kartki okolicznościowe. 
Chociaż może z początku wydawać się trudny, trochę

praktyki z każdego uczyni mistrza.
 Oto kilka wskazówek, jak zacząć haftować tym

sposobem



Jak wykorzystać haft matematyczny do
zrobienia kartki na Wielkanoc?

Najpierw musisz zdecydować, co będzie przedstawiał Twój haft matematyczny. 
Darmowe wzory na Wielkanoc możesz znaleźć w sieci lub pokusić się o narysowanie

własnego, unikatowego szablonu. 
Aby zrobić kartkę, wybierz ładny kartonik . Zegnij go na pół. Do wyszywania użyj natomiast

osobnego kartonika, nieco mniejszego, który po zakończeniu pracy przykleisz na swoją
kartkę. Kiedy znajdziesz już odpowiednie wzory haftu matematycznego na Wielkanoc,

nanieś szablon na kartonik i zrób nakłucia. Zacznij haftowanie od wewnętrznej strony, gdyż
odstające kawałki nitki powinny być schowane. Teraz przewlekaj nitkę według schematu.

Gotową pracę możesz upiększyć naklejkami, kokardkami i ozdobnym napisem. 
Na koniec ostrożnie naklej haft na kartkę.

 



My wykonamy kurczaczka na naszą kartkę  
 

Kartonik

Mulina (żółta, pomarańczowa i brązowa) 
Igła 

Do wykonania potrzebne nam będzie:

 

 



Krok 2
       Wbij igłę w punkcie z numerem 1             

 i przeciągnij do punktu 2.
Od spodu wbij igłę w 3 i przeciągnij do

numeru 4. Następnie wbijaj igłę z kierunkiem
strzałek tym samym sposobem.

Krok 1
Wydrukuj kurczaczka z załącznika   

i przekłuj igłą kropki.



Tak wygląda połowa brzuszka
kurczaczka.                

 A tak wykonany brzuszek.



 
Krok 4

Igłę wbij na głowie kurczaczka w punkcie 1 i przeciągnij do punktu 2. 
 Mulinę przeciągnij pod spodem do punktu 3 i wbij do 4. 

 Przekładaj według strzałek tak samo, jak na brzuszku.



Tak wygląda zaczęta i cała główka kurczaczka



Krok 7
 

 Igłę wbij do punktu  1 
i przeciągnij do punktu 2, następnie

pod spodem do 3
 i zakrywasz w ten sposób cały ogonek.



Ogonek też już gotowy. Tak samo wykonaj nóżki.



Krok 8
Wykonaj dziubek wbijając igłę w punkt 1 a następnie przeciągając

do 2, następnie pod spodem itd. jak przy ogonku.



BRAWO,
kurczaczek
gotowy!!!

 



Teraz naklej na kolorowy karton i udekoruj.



Oto kilka obrazków wyszytych 
haftem matematycznym.

 





Korzystaj i baw się dobrze!!!

Życzę Ci miłych chwil,

spędzonych w towarzystwie

igły i muliny.

Daj znać w komentarzu 

jak Ci poszło lub wyślij

zdjęcie swojej pracy.
Animatorka - Magda


