
tOjÁstArtóból 
vIrÁgcsOkOr
Ha már elköltötted a zsebpénzedet, akkor 
se keseredj el, számtalan dolgot alkothatsz 
te is fűből-fából-virágból. Ha épp esik az 
eső, hideg van és nincs kedved kimozdulni, 
akkor otthon is találsz alapanyagot egy vi-
rágcsokor elkészítéséhez.
nézz szét a konyhában, biztosan találsz üres 
tojástartót. Vágd szét elemeire, vízfestékkel 
fesd meg, és ragaszd fel hurkapálcikára. 
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Cserepedet díszítsd szalagokkal és karton-
ból kivágott szívecskével. A szívecskére raj-
zolj vagy írjál valami szépet. többféle virág 
közül választhatsz.
• Egynyáriak közül a büdöske, a begónia és 
a petúnia könnyen nevelhető kisebb méretű 
agyagcserépben. Átadás után segíthetsz a 
gondozásában is. Ha világos, napos helyre 
teszitek a cserepet és folyamatosan nedve-

sen tartjátok, akkor késő őszig lesz virág az 
ablakpárkányon.
• évelők közül választhatod az évelő szeg-
fűt, amit anyák napja körül számtalan szín-
ben és méretben lehet kapni a piacon. Illa-
tos virágai sokáig virítanak, virágzás után 
pedig kiültetheted a kertbe, balkonládába, 
ott majd jövőre is megörvendeztet virágai-
val.

• Egy rododendronnak anya biztosan na-
gyon örülne. Ha azzal szeretnéd meglepni, 
akkor jó tudni, hogy csak a savanyú földet 
szereti, így ha új edénybe kerül, akkor tő-
zegbe ültesd és figyelj rá télen, mert kissé 
fagyérzékeny. Óvatosan öntözd. Tartsd 
mindig nedvesen, mert nem szeret kiszá-
radni, de a pangó vizet se kedveli. Virágzás 
után az elnyílt virágokat törjétek ki.

Anyák napja virágai
Minden gyerek tudja, hogy május első vasárnapján van anyák napja, 

amikor ajándékkal is köszöntjük az édesanyákat. Már most elkezdheted a készülődést. 
itt találsz ötleteket, hogy mivel lepheted meg édesanyádat. 

ültess AnyÁnAk vIrÁgOt egy ÁltAlAd sZépen kIdísZített AgyAgcserépbe!



KERtészPAlÁntA 
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NAprAforgó MEríTETT pApírBól, MákkAl
sárga merített papírból vágj ki öt azonos méretű kört, és középen rögzítsd tűző kapoccsal. 
A kört vagdosd körbe, mintha a nap sugarai lennének. A merített papírlapokat egyenként 
borzold össze, a közepét ragasztózd meg és szórj rá mákot.

Szakács-Nagy Zsuzsa 

késZíts sZép csOkrOt
Május elejére már virágba borulnak a 
fák, bokrok – ha kertes házban laksz, 
állíts össze egy illatos csokrot. Ilyen-
kor legszebb a bazsarózsa, de csokor 
készülhet akár díszhagymavirágból 
vagy szamócából is. A saját kézzel ké-
szített virágcsokorral biztosan örö-
met szerzel majd.

nyAklÁnc 
préselt vIrÁggAl
Ha nincs kertetek, akkor a csokorkészítés 
helyett gyűjts virágszirmokat, a balkonládá-
ban nevelt árvácska például kitűnően meg-
felel. só-liszt gyurmából, vagy levegőre szá-
radó agyagból készített szép nyaklánccal meg-
lepheted anyát, és csak néhány virágszirom 
szükséges hozzá. A só-liszt gyurmát ételfes-
tékkel színezd édesanyád kedvenc színére, 
majd miután megformáztad, nyomd bele a 
kiválasztott virágszirmot. lehetőleg kisebb 
virágot válassz, például mini árvácskafejet – 
nagyobb virágúból csak egy szirmot –, vagy 
levendulát. Készíts rá lyukat, hogy száradás 
után zsinórral össze tudd fűzni.
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