
  
MOSTÍK 

  JE S VÁMI
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 29. 3. do 9. 4. 2021 

Milé děti, 

Velikonoce už klepou na dveře, a proto vám nabízíme několik nápadů 

pro velikonoční tvoření a zpříjemnění volného času doma po vyučování  

Tentokrát naše nápady budou na téma VELIKONOCE 

 

Sluníčko nám krásně svítí, 

na zahrádkách kvete kvítí. 

Co to ptáčci štěbetají? 

Že mi tady rádi dají malovaná 

vajíčka, 

co přinesla slepička 

HURÁ DO TOHO!!! 



Výtvarničení, tvoření 

3D vajíčka 

Co budeš potřebovat? 

 Bavlnku (více barev) 

 Tekuté lepidlo Herkules 

 Nafukovací balónky 

 Nůžky 

Jak na to? 

1. Balonky nafoukni do velikosti vajíček (mohou být i větší).  

2. Lepidlo si v misce smíchej s vodou a do této směsi namoč bavlnky.  

3. Pak bavlnku omotávej kolem dokola balonku tak, aby se bavlnka překrývala křížem 
krážem - na jedno vajíčko můžeš použít i více barev najednou.  

4. Balónky potom nech několik hodin schnout.  

5. Po důkladném zaschnutí balónky propíchej a vyndej.  

6. Na vajíčka si můžeš přivázat bavlnku na zavěšení. 

 

 

 



Vajíčka z papírových ubrousků 

 

Co budeš potřebovat? 

 Papírové ubrousky s velikonočním nebo jarním 
vzorem 

 Vyfouknutá vejce 

 Štětec 

 Tekuté lepidlo Herkules 

Jak na to? 

1. Z ubrousků si vystřihej zajímavé vzory. 

2. Vajíčko potři lepidlem a pokládej vrstvy ubrousků 
tak, aby byl výsledek co nejlepší.  

3. Každou vrstvu znovu přetři lepidlem 
a nech zaschnout. 

 

  



Beránek 

Co budeš potřebovat? 

 Tvrdý karton 

 Bílou čtvrtku 

 Nůžky 

 Lepidlo

 Černý fix  Bavlnku (nejlépe bílou, krémovou nebo 
béžovou barvu)

 

Jak na to? 

1. Z tvrdého kartonu vystřihni kruh 
a zároveň vystřihni střed kruhu 
(podle obrázku). 

2. Z bílé čtvrtky si vystřihni tvar hlavy 
beránka a nožky, černým fixem 
dokresli ouška, očka, čumáček 
a kopýtka. 

3. Kruh hustě omotej bavlnkou. 

4. Na horní část lepidlem připevni hlavu 
a na spodní část nožky beránka. 

5. Hlavu beránka dozdobíme bavlnkou. 

  



Tiskátka – vajíčka a kuřátka 

Velikonoční dekorace nebo obrázek se dá vytvořit také z tiskátek. Nevadí, že žádná doma 
nemáš, můžeš si je zhotovit například z brambor nebo korkových špuntů. 

Pozorně se podívej na obrázek a můžeš se dát do práce. Kromě papírového barevného 
nebo bílého podkladu budeš ještě potřebovat bramboru, špunt a barvy. 

O rozkrojení brambory a vytvoření dekorativních výřezů popros někoho z dospělých. 
To ostatní už zvládneš bez pomoci…a nešetři barvou. 

 

Velikonoční hrátky 

Hra pro celou rodinu - Byla jedna slepička… 

Sedněte si doma společně do kruhu nebo kolem stolu a zahrajte si všichni společně 
jednoduchou a hezkou hru na slovní řetězce. První hráč začíná říkankou: 

Byla jedna slepička, 

co hledala zrníčka. 

Na zahradě místo zrnka 

našla žížalu. 

Hra pokračuje tak, že úvodní říkanku opakují všichni hráči a postupně jeden po druhém 
přidávají něco, co slepička našla. Úkolem je, aby ten, kdo přijde na řadu, bezchybně 
zopakoval všechna slova tak, jak byla přidávána. Nakonec doplní další nové slovo. 

 



Velikonoční mňamka 

Pomazánka z vaječných žloutků 

Pomazánka se servíruje ve formě kuřátek, postup a seznam surovin najdete v tomto 

odkazu: www.receptyonline.cz/vajecna-kuratka-video-tip/ 

Na závěr můžeš pomoci najít zajíčkovi cestu ke košíčku, a pak si 

vybarvit velikonoční omalovánku. 

 

http://www.receptyonline.cz/vajecna-kuratka-video-tip/


 

 

Hodně velikonoční zábavy přeje MOSTÍK 


