Dragi učenci, ker se bliža 25. marec, materinski dan, sem pripravila vzorec
za voščilnico, s katero boste lahko razveselili svojo zlato mamico.
Pri ustvarjanju vam želim veliko ustvarjalne domišljije. Lepo bodite. 
Učiteljica Manja
Grafično oblikovanje: IZDELAVA VOŠČILNICE OB MATERINSKEM DNEVU
Izdelali boste izdelek, ki bi ga lahko uvrstili pod področje grafičnega oblikovanja –
voščilnico. Da bo bolj zanimivo, boste izdelali posebno, pop up voščilnico. Pop up je izraz
za oblike, ki se, ko odpremo voščilnico (ali knjigo), dvignejo v prostor. Ko končate,
napišite svoji mamici ob materinskem dnevu verz ali misel…nekaj prilog je spodaj, prav
tako za vzorec.   
Demonstracija postopka:

Pripravimo dva lista, belega in barvnega, ki bo
poljubne barve. Velikost barvnega lista naj bo
npr. A4, beli pa naj bo v obeh stranicah za
1 cm krajši.

Oba lista prepognemo čez pol. Na belem listu
ob pregibu označimo enega ali več delov, kjer
bomo naredili zareze.

S škarjami naredimo zareze.

Zareze obrnemo na notranjo stran voščilnice.
Zdaj bomo lahko na pokončne dele prilepili
rožice … po svoji domišljiji.

Opomba: Predstavljene sličice za rožice so samo vzorec za postopek izdelave. Motiv,
barve, materiali in druge podrobnosti so prepuščene vam…
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Mama,
tvoje roke so kot rahel vetrič čez polje,
tvoj objem je kot toplo sonce,
ki nikoli ne ugasne,
tvoj glas je kot najlepša pesem,
ki povzdigne nas v nebo,
tvoj poljub je poln obljub, upanja in želja,
hvala ti za vse kar storila si zame,
v mojem srcu za vedno si ti, ko ob meni si ali pa te ni …
In vem, da vsak za takšno mamo hrepeni.

Če vsi grmi bi zacveteli in vsi cveti zadehteli,
vse vodice za šumljale, zvezdice vse zasijale,
da njo z njimi obdarujem, njo, ki vse ji, vse dolgujem –
bi premalo mogel dati tebi, moja zlata mati!
Brez sonca roža ne cveti,
a nam brez mam živeti ni.
Zahvalim soncu se za cvet,
a tebi, mama, ker ves moj si svet!

Le eno, edino jaz mamo imam,
in tega zaklada nikomur ne dam!
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