
Tutorial flori

 
Sunt foarte multe activitӑți la școala duminicalӑ unde putem folosi florile de hârtie, 

așa cӑ m-am gândit sӑ pun un tutorial, pas cu pas, despre cum se fac. 

Noi, la grupa mijlocie am fӑcut ȋmpreunӑ cu copiii de 8 martie, și spre surprinderea 

noastrӑ le-a plӑcut și bӑieților, unii chiar au ȋncercat sӑ facӑ și acasӑ;  

Ai nevoie de: 

 -5 pӑtrate de hârtie coloratӑ ( nu trebuie fӑcute cu liniarul, doar cât de cât la fel ca 

mârime; cu cât e mai subțire hârtia, cu atât sunt mai ușor de realizat) 

 -“pistil” de flori din perle 

 - pistol de silicon 

- foarfecӑ 

  

 

 

 

 

1.Fiecare pӑtrat se ȋmpӑturӑ ȋn 3, pânӑ rӑmâne așa: 

 



 
 2.Se ia un”triunghi” și i se taie unghiul, iar marginea exterioarӑ se taie rotunjit ca ȋn 

pozӑ (unghiul se taie din partea care se vede ȋndoitӑ): 

 

3.Dupӑ aceastӑ formӑ se vor tӑia restul”triunghiurilor”; Atenție din ce parte tӑiați 

unghiul, din cea unde se vede ȋndoit! – ȋn poza de mai jos se apreciazӑ mai bine; 

 



 

Vor rӑmâne așa: 

 

4.Se desfac”triunghiurile” și se taie : 

-din prima floare, se taie doar linia dintre douӑ petale 

- din a 2-a floare se taie o petala 

- dina 3-a floare se taie 2 petale 

- din a 4-a floare se taie 3 petale 

- din ultima floare se taie 4 petale (se taie ȋn jumӑtate); 



Vor râmane așa: 

 

 5.Se vor ȋmpӑturi (minge  ) cât mai mototolit, dar cu grijӑ sӑ nu se rupӑ: 

 

 6. Se vor desface și se vor lipi, astfel ȋncât la toate sӑ se suprapunӑ câte o petalӑ, ca in 

poza (eu le-am lӑsat ȋn ordinea mӑrimii ca sӑ fie mai ușor la lipit): 



 

Dupa lipire rӑmân așa (ultima doar se ruleazӑ, fӑrӑ a se lipi): 

 

7. Se lipesc una peste alta (partea aceasta se face cu pistolul de silicon, ȋn rest se poate 

folosi lipici stick pentru a putea fi fӑcute și de copii), ȋncepând cu cea mai mare și ȋn mijloc 

se pun unu sau mai mulți pistili (perle). Va ieși așa: 



 

Se pot folosi ȋn multe proiecte. 

 


