
„PALEMKA WIELKANOCNA” – NIC TRUDNEGO 

Hej dzieciaki palemka wielkanocna wcale nie musi być duża, czy zrobiona z składanych kwiatów z 

bibuły. Każdy tworzy palemkę z materiałów, jakie ma w domu (bazie, bukszpan, papier, fil czy bibuła), 

według własnego pomysłu. Moja palemka to tylko wzór w jaki sposób można szybko i łatwo zrobić piękną 

rzecz.  

Zapraszam do wspólnego tworzenia. 

Do wykonania bardzo prostej palemki będzie potrzebne: 

 

- dłuższy patyczek lub cienka kredka (jeśli nie masz                                                                                      

tych rzeczy to zwiąż z sobą z dwa patyczki do szaszłyków). 

- kolorowa bibuła, filc lub fizelina (to taka przezroczysta                                                                                        

siateczka, którą dekoruje doniczki z kwiatami na prezent).  

- trochę kolorowej tasiemki do ozdoby 

- dobre nożyczki, klej 

- nitka lub cienki sznurek 

- kolorowe piórka  

- bukszpan lub bazie kotki 

 

PALEMKA WIELKANOCNA krok po kroku. 

UWAGA  

palemkę zawsze wykonujemy doczepiając elementy od góry warstwami do dołu. 

1. Weź patyczek lub kredkę i na czubku dowiąż jeśli posiadasz np. bukszpan czy bazie: 

 bazie możesz wykonać sam, wystarczy że patyczek np. od szaszłyków owiniesz brązową bibułą i 

dokleisz wycięte z wacików kosmetycznych kółeczka i bazie kotki gotowe; 

 

 możesz także zrobić na czubku palmy pióropusz z bibuły. Weź z dwa lub trzy kolory bibuły, utnij 

paski (długość i szerokość pasków zależy jaką dużą robisz palemkę). Każdy pasek bibuły, złóż z 

kilka razy na pół i jeszcze raz na pół i potnij jak na zdjęciu ale uwaga nie przecinaj do końca – 

rozwiń; 

 

 

 

 

 

 

 

Przywiąż bazie, bukszpan lub pióropusz (można przyczepić 

wszystkie te rzeczy na raz ) do końcówki patyczka i oto masz 

czubek palemki. Wiążemy okręcając nitkę/sznurek kilka razy 

wokoło i zawiązujemy supełek, tak mocno aby nic nam nie 

odpadało. 

Możesz teraz do bibuły dokleić wokoło kolorowe piórka. 



 

 

2. Tworzymy kolejne warstwy – kolejne warstwy robimy, tak jak 

chcemy. Możemy jeśli mamy dowiązać bukszpan, zrobić koleją 

warstwę z bibuły lub wykonać samodzielnie kwiaty z filcu, bibuły, 

papieru  albo fizeliny. Tworząc kwiaty możemy także łączyć ze 

sobą materiały i mieć kwiaty wykonane z bibuły i filcu czy fizeliny 

i bibuły. Wybór zależy od Artysty.  

 FALBANKI Z BIBUŁY – wycinamy pasek z bibuły lub 

filzeliny składamy kilka na pół i na pół i wycinamy fale (albo 

jeśli chcemy inny kształt) – rozkładamy, dowiązujemy do 

palemki. 

 

 PŁASKIE KWIATY Z FILCU, BIBUŁY ALBO FIZELINY 

Kwiaty, jakie chcemy wykonać nie muszą wcale wyglądać, jak te prawdziwe w przyrodzie. W 

palemkach umieszczało się różnorodne kwiat o różnych kolorach i kształtach. Najważniejsze, aby były 

barwne. Wielkość kwiatka dopasowujemy do wielkości palemki jaką robimy. Małe kwiatki mogą być w 

dużej palmie ale wielkie kwiaty w małej palemce całkowicie ją mogą zasłonić. A wykonanie kwiatów z 

filcu jest bardzo proste: 

STOKROTKA – z białego filcu/bibuły wytnij 6 płatków (możesz wycinać po kilka wystarczy, że złożysz 

filc/bibułę na kilka części). Wycięte płatki sklej ze sobą na środku, wytnij żółte kółeczko, przyklej na 

środek. I kwiatek gotowy.  

 

-  

 

 

 

 

NIEZAPOMINAJKA – z niebieskiego filcu/bibuły wytnij 5 

płatków Wycięte płatki sklej ze sobą na środku, wytnij żółte 

kółeczko i przyklej na środek. I kwiatek gotowy.  

NA WZÓR STOKROTKI LUB NIEZAPOMINAJKI 

MOŻNA ZROBIĆ INNE DOWOLNE KWIATKI. 

 

MAK – w czerwonego filcu/bibuły wytnij 5 płatków i sklej na 

środku ze sobą. Wytnij kilka długich trójkątów (mogą być różnej 

grubości) i naklej na środek. Doklej wycięte kółeczko białe a na nie czarne. Masz mak. 

  



 

ŻONKIL – z żółtego filcu/bibuły wytnij 5 podłużnych płatków w 

kształcie łezki, sklej z sobą na środku. Z pomarańczowego filcu/bibuły 

wytnij małe serduszko naklej na środek – oto masz żonkila. 

  

 

 

 

 

 

CHABER – z niebieskiego filcu/ bibuły wytnij koła (na jeden  kwiat z 3 kółka). Natnij każde koło wokół 

(tylko nie przetnij na pół). Naklej na siebie wszystkie koła – ładnie wygląda jak jedno koło jest z filcu a dwa 

z bibuły albo fizeliny. Na środek przyklej małe koło z czarnego filcu lub bibuły (nacięte wokół jak 

niebieskie). Oto twój chaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEŚLI ROBISZ KWIATY Z BIBUŁY/ FIZELINY TO PO SKLEJENIU CAŁOŚCI MOŻESZ PŁATKI 

POWYWIJAĆ, ŚRODEK ŚCISNĄĆ JAK NA ZDJĘCIU I MASZ KWIATY W WERSJI 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Kiedy przywiążemy wszystkie warstwy (każdą musimy związać osobno) na końcu zostaw trochę 

patyczka do trzymania. Końcówkę patyczka owijany tasiemką ozdobną (żeby tasiemka się nie osuwała 

można ją posmarować klejem). Pamiętajmy, że kwiaty czy pióra najlepiej kleić do bibuły to wtedy lepiej się 

będą trzymać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I OTO PROSTA, MAŁA I PIĘKNA PALEMKA WIELKANOCNA 

  

A jeśli zaciekawił was temat zamieszczam poniżej wykaz linków z fajnymi filmikami. Wystarczy 

kliknąć w link aby przejść do strony. 

 TRADYCJE I ZWYCZAJE TWORZENIA PALM  
https://youtu.be/MMVPXaXvHAc 

https://youtu.be/BAPgs7ICWQw 

https://youtu.be/x6JPaRE9lVY 

 

JAK ZROBIĆ PALEMKĘ? 
https://youtu.be/4-vo8rTUgUM 

https://youtu.be/2PzP26nlibU 

https://youtu.be/MMVPXaXvHAc
https://youtu.be/BAPgs7ICWQw
https://youtu.be/x6JPaRE9lVY
https://youtu.be/4-vo8rTUgUM
https://youtu.be/2PzP26nlibU


https://youtu.be/Qf_Q299H0RY 

https://youtu.be/iIZSUxkC1qk 

KWIATY Z BIBUŁY: 

https://youtu.be/iVy14Z1WR3k 

https://youtu.be/IMSqh0rJ9Ec 

https://youtu.be/RN2DzBxwjXg 

BAZIE Z BIBUŁY:  

https://youtu.be/lSQr1S-Vozs 

https://youtu.be/K5JlAmkjg0M 

 

https://youtu.be/Qf_Q299H0RY
https://youtu.be/iIZSUxkC1qk
https://youtu.be/iVy14Z1WR3k
https://youtu.be/IMSqh0rJ9Ec
https://youtu.be/RN2DzBxwjXg
https://youtu.be/lSQr1S-Vozs
https://youtu.be/K5JlAmkjg0M

