l. DEKORACE Z KRABIČEK NA VAJÍČKA
Materiál: krabička od vajíček na 6ks vajec, temperové nebo akrylové barvy na natření krabičky,
2x hotová papírová hlavička nebo tvrdý papír na výrobu hlaviček, pastelky, špejle na přilepení
hlavičky, lepidlo, peříčka, stužka na mašličku pod krkem, provázek a 4 korálky na ručičky, nebo
chlupatý drátek, ze kterého lze ručičky vyrobit. Dekorace, kokosové vlákno, papírové nitě ze
skartovačky…apod. na dekoraci kolem.
Postup: Z krabičky odstřihneme vrchní část, kterou nebudeme potřebovat, ale můžete si ji
schovat na příště. Spodní část z obou stran nabarvíme a dva výstupky uprostřed vybarvíme podle
toho, jaké zvířátko budou představovat.
Zajíčci: slečna může mít barevné šaty, kluk triko a kraťasy. Do středu zapíchneme párátko nebo
špejli. Kolem špejle obtočíme drátek nebo provázek, na jehož konci připevníme korálek, nebo
uděláme uzlíky. Kolem krku a uvážeme mašličku nebo šátek. Z tvrdého papíru vystřihneme hlavu
a dvě ouška a vše vybarvíme. Uši přilepíme a celou hlavu přilepíme ke špejli.
Slepičky, kohouti: Výstupky v krabičce nabarvíme bílou barvou a z barevného papíru vystřihneme
hřebínek a zobák (pokud nemáme barevný, vybarvíme bílý). Pokud máme peříčka, můžeme je
nalepit jako ocas.
Dokončení: Kolem postaviček můžeme dát kokosové vlákno, krepový papír, papír ze skartovačky,
nebo na vlhkou vatu vysít semínka řeřichy (viz obrázek č.3)… fantazii se meze nekladou 

ll. KOHOUTEK Z PAPÍROVÉ RULIČKY
Materiál: Papírová rulička, barevný papír červený, žlutý, modrý, zelený, oranžový, hotová očička
nebo si je nakreslíme, lepidlo.
Postup: Z barevného papíru nastříháme proužky cca 13cm dlouhé, které na jednom konci
zavineme do ruličky a povolíme, aby vznikla zakroucená peříčka. Z červeného papíru vystřihneme
hřebínek a lalok, ze žlutého vystřihneme zobák a nohy. Na spodní okraj přilepíme nohy, horní
okraj nastřihneme nebo nařízneme a vsuneme do zářezu hřebínek. Očička nalepíme, nebo
nakreslíme, dolepíme zobáček a lalok. Z druhé strany postupně nalepíme ocasní pera.

lll. PTÁČÁTKO VE SKOŘÁPCE
Materiál: Dřevěný kolíček, bílý tvrdý papír, barevný papír na ptáčka dle vlastní volby a fantazie,
lepidlo nebo oboustranná lepenka nebo tavná pistole (dle možností), nůžky.
Postup: Ze čtvrtky vystřihneme tvar vajíčka o velikosti cca 8x6 cm. Můžeme ho vybarvit, pokreslit
nebo polepit dárkovým papírem, nebo ho můžeme nechat bílé. Ve chvíli, kdy ho máme
ozdobené, můžeme na rubové straně nakreslit zubatou čáru. Vezmeme nůžky a vajíčko
rozstřihneme. Z barevného papíru vystihneme tvar připomínající vajíčko menší velikosti, než
máme vejce. Přilepíme ho do spodní části skořápky a dokreslíme oči a dolepíme zobáček ze
žlutého papíru. Pokud budete chtít vytvářet ,,kameny“ nebo třeba trávu, ve které vajíčko leží,
udělejte to nyní. Ptáčka schováme do vajíčka tak, že přiklopíme horní částí skořápky. Položíme ho
na stůl lícem dolů a přilepíme kolíček. Tavnou pistolí bude výsledek okamžitý, u lepidla typu
Herkules budeme muset počkat do zaschnutí… v tom případě se připravte na otázky: ,,KDY UŽ TO
BUDE???“
S touto hračkou si užijete spoustu zábavy a určitě nezůstane jen u této jediné.  Uvidíte, co
všechno se dá do vajíčka schovat…

lV. MISTIČKA NA VELIKONOČNÍ DOBROTY
Materiál: Plastový nebo papírový obal například od mléčné rýže, spodní část kelímku od velkého
jogurtu, od pomazánkového másla apod., tvrdý papír bílé barvy, nůžky, lepidlo nebo oboustranná
lepenka nebo tavná pistole, fixy.
Postup: Z tvrdého papíru si ustřihneme proužek tak dlouhý a široký, aby nám překryl po obvodu
celý kelímek. Jeho výzdobu zvolte podle možností, můžete ho vybarvit nebo polepit barevným
papírem. Potom ho přilepte na kelímek a otočte ho slepenou částí dozadu. Na zajíčka jsem Vám
našla šablonu, která Vám snad pomůže, jen ty přední tlapky si budete muset přizpůsobit, ale
můžete je i vynechat. Velikost zajíčka zvolte podle velikosti kelímku.
Z tvrdého papíru vystřihneme hlavu zajíčka, ručičky, tlapky (bříško vynecháme) a vybarvíme dle
fantazie. Všechny díly nelepíme na kelímek podle předlohy.

V. VESELÁ VAJÍČKA S OSENÍM NEBO ŘEŘICHOU
Pomůcky: Skořápky z vajíček, které rozdělte na větší a menší díl. (Použijeme tu větší část), osivo
(ječmen, pšenice, řeřicha), zemina, krabička od vajíček nebo papírové kroužky nastříhané
z ruliček na stojánky, fixy, akrylové barvy
Postup: Skořápky můžeme nechat bílé nebo je nabarvit akrylovými barvami, fixem dokreslit
veselé obličeje. Potom do skořápky dáme zeminu, semínka a zalijeme vodou. Vajíčka umístíme na
okno a pravidelně zaléváme.

Vl. OVEČKY
Pomůcky: Bílá čtvrtka A4, vatové kulaté tampony na odličování, kulaté papírové ubrousky pod
šálek, pastelky nebo vodové barvy, nůžky, lepidlo.
Postup: Na čtvrtku nakreslíme pozadí obrázku: louku, nebe, sluníčko…podle fantazie dětí. Na
jednu ovečku si připravíme čtyři stejně dlouhé proužky z bílého papíru na nožičky, hlavičku
můžeme vyrobit a) z bílého tvrdého papíru a kousku ubrousku, b) z vatového tamponu
vystřihneme tvar hlavy a uši (na tento materiál se bude špatně dokreslovat obličej, proto oči,
čumáček a pusu nakreslete na bílý papír, vystřihnětě a nalepte na hlavu. Na horní část hlavy
nalepte kousek ubrousku. Tělo vytvoříme a) z celého kolečka b) z větší poloviny (viz. obrázek)
Postup je takový, že kolečko otočíme na rubovou stranu a přilepíme k němu nožičky, opět
otočíme, tentokrát na lícovou stranu a přilepíme hlavu a uši. Pokud budeme mít na obrázku dvě
ovečky, slepíme tu druhou a ,,na sucho“ si je položíme na obrázek. Když se nám tam pěkně
vejdou, můžeme přistoupit k lepení.

Vll. OBRÁZEK PLNÝ TULIPÁNŮ
Pomůcky: Bílá čtvrtka A4, temperové barvy, vidlička, mělký talířek nebo tácek, štětec.
Postup: Barvu, kterou jsme dali na talířek, podle potřeby trochu naředíme vodou. Vidličku v ní
namočíme a uděláme otisk na čtvrtku. Takto postupujeme tak dlouho, až zaplníme celou stránku.
Potom štětcem domalujeme stonky a listy.
Varianta ll.: Květy tulipánů můžeme vytvořit jako otisky bramborových razítek.

Vlll. VELIKONOČNÍ KRASLICE JAKO OMALOVÁNKA A PUZZLE
Pomůcky: Bílá čtvrtka A4, pastelky, nůžky, lepidlo.
Postup: Kraslici vybarvi dle fantazie, nalep na čtvrtku a vystřihni kolem dokola. Potom ji rozstříhej
podél rovných čar na sedm dílků. Pozor! Ať tě nesplete vlnitá čára. A tvoje vlastní puzzle je na
světě. 

