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úvod – pro velikonoce v pohodě
Nápadů na jarní a velikonoční tvoření není nikdy dost. Tento e-book se zaměřuje  na jarní a 
velikonoční tvoření zvířátek a drobných dekorací, které děti zabaví a zvládnou tak postupně 
vše vyrobit. V odkazech však přidávám i tipy na různé zdobení kraslic a také závěrečný 
návod vlastně nabízí 6 tipů na zdobení kraslic. Snažila jsem se najít a vybrat ty, které lze 
tvořivě pojmout i s menšími dětmi pod heslem „ v jednoduchosti je síla“. Prostě, aby se 
velikonoční tvoření neproměnilo v úpornou snahu stát se v tradiční malérečkou, když zvlášť v
dnešní době je potřeba trochu se zastavit, vydechnout a zpomalit.

Jana Podzemná

Lektorka výtvarných kurzů pro děti i dospělé,
 výtvarnice se spoustou nápadů.
Zkouším nápady s dětmi v praxi,
 a pak o tom píšu...e-booky, články, knihy...

Jana Podzemná
Autorka webu

www.vytvarne-navody.cz

v  ideokurzy on-line:

program výtvarný rok

e-booky
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Postupy a návody:

1. slepice, kohouti a kuřátka
jednoduché koláže ze základního tvaru-vajíčka

 Náročnost: *** 

 Věk: 4+ (pomoc s přípravou tvarů na zdobení) 

Potřebujeme:

-tvary vajíček z tvrdého papíru

-tužka, nůžky, pastelky, fixy

-barevné papíry, lepidlo

může se hodit:

-zbytky provázků, textilu, knoflíky,
peříčka...

-ev. tavná pistole

Postup:

1. Tvary vajíček jsou vystřiženy z papíru vel. A4 nebo A5, aby byl prostor na zdobení. 
Nebojte se využít barevné papíry, pěkně vypadá žlutá.

2. Z barevných papírů vystřihneme doplňky jako křidélka,chocholky, pírka, zobáčky. 
Také můžeme ledacos dokreslit a nazdobit výraznou pastelkou, fixou, tuší.

3. Kohoutek má navíc nalepeny oči a zobák  z tvarů vystřižených z kartonů od 
vajec+knoflíky.

4. Slepičky jsou pokresleny, chocholku lze přilepit i z krepového papíru. Figurky mohou 
držet i různé rekvizity. Využít můžete drobné vetévky, zbytky vlny na hnízda apod.
Slepička může držet kuřátka
u sebe, vytvořit můžete celou
drůbeží rodinku.
Tip: na vajíčka můžete
využít tvary ze šablon na
konci e-booku.
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2. zajíc, medvěd a prasátko
jednoduché koláže ze základních tvarů-oválu(vajíčka) a kruhu

 Náročnost: *** 

 Věk: 4+ ( mladší děti s pomocí dospělého)

Potřebujeme:

-tvary vajíček a koleček z tvrdého papíru (různé barvy)

-tužka, nůžky, pastelky, fixy

-barevné papíry, lepidlo

může se hodit:

-zbytky provázků, textilu, knoflíky, tvary z raznic...

-ev. tavná pistole

Postup:
1. Tělo zajíce je vytvořeno z menšího a většího

tvaru vajíčka. Uši a packy jsou z barevných papírů. Zbytek detailů buď dokreslíme 
nebo nalepíme knoflíky atp.

2. Na stonky pak dáme tmavší zelenou, aby stonky více vynikly (nebo dáme barevnost 
naopak). 
Na otisk stonků můžeme využít úzkou hranu dřevěných kostek nebo otiskujeme 
úzkou hranou deníčku namočeného v barvě. (Poslouží i silnější karton.) Aby se 
deníček během tisknutí nerozevíral, můžeme ho slepit páskou.

3. Listy vyrobíme otiskem zmáčknuté ruličky od toal. papíru. (Také můžeme nalepit z 
papíru, domalovat štětcem apod.)

         Tip: Nemusíme používat všechny postupy najednou, stačí si  
vybrat jeden. 
-Např. nemalujeme kartáčkem, ale zvolíme barevný papír a na něj přímo tiskneme stonky a 
listy.
-Nebo papír pomalujeme kartáčkem, a pak vyrobíme květy nebo jiné téma technikou koláže.
-Zelenou louku můžeme zdobit otisky vatových tyčinek namočené ve výrazné barvě (červená,
oranžová), budou znázorňovat drobné kvítky. (Vhodné i pro velmi malé děti)
-Větší děti, které rády kreslí mohou na jiný papír nakreslit i zvířátka, hmyz a další obyvatele 
louky. Vystřihnout a nalepit na travnatý podklad.

Tipy na želvičky v trávě:

Nejdříve jsme s dětmi namalovali zelenou louku plnou lupení, traviček a salátků, abychom 
želvičky nalákali na něco dobrého k snědku. Želvičky jsou vyrobeny z poloviny papírového 
talířku zdobeného koláží z barevných papírů.
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3. berani a ovečky

jednoduchá koláž z vaty

Náročnost: *** 

Věk: 4+ (pomoc s přípravou tvarů) 

Potřebujeme:

-tvary vajíček z tvrdého papíru (možno různé barvy)

-tužka, nůžky, pastelky, fixy

-zbytky papíru na detaily

 -lepidlo Herkules

-vata

- tvarovací „chlupatý drát“ nebo vlna

Postup:
1.  Na základní podklad (vajíčko z tvrdého papíru) rozetřeme po celé ploše lepidloa 
nalepíme chomáčky vaty jako kožich. 
2. Z papíru vyrobíme nohy, dokreslíme kopýtka. Hlava vznikla z malého tvaru 
vajíčka. Nezapomemneme na ouška.Přilepíme lepidlem a necháme zaschnout.
4.  Pokud chceme berana, výborně se rohy tvarují z tzv. "chlupatého drátu". Když 
není můžeme smotat třeba novinový nebo jiný papír, použít silnější vlnu atp.

Tipy: Výborně vypadá, když zvolíme jako podklad na tělo berana barevný papír 
(hnědá, černá, okrová, žlutá...). A také rohy vyniknou, pokud budou barevné.
Nabízí se přirozeně i varianta zvířátka na šířku. (Vejce jako základ těla dáme na 
šířku.)
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4. jarní stojánek na vajíčka

    využití papírových ruliček a tácků

 Náročnost: *** 

 Věk: 4+ (pomoc se stříháním ruliček)

Potřebujeme:

-ruličky od toal. papíru, papírové tácky

-temperové barvy, štětec

- kus papíru nebo folie

-velikonoční vajíčka

-tavná pistole

může se hodit:

dekorativní lýko na dozdobení, skořápky vajíček

Postup:

1.  Kulatý papírový tácek můžeme opatřit
barevným nátěrem temperové barvy. Na větší
tác se vejdou 3 stojánky připravené z ruliček.
Pěkně by vypadal i 1 stojánek na malém
tácku. Objekt připomíná květinu nebo strom.
2.  Ruličky po obvodu nastříháme na pruhy.
Délka pruhu cca do 1/3 ruličky, ale můžete si
vyhrát s různými délkami. Ruličky jsou i
malinko nastřižené vespod, to aby se nám později
dobře lepily na tácek.
3.  Nastříhané pruhy po rozložení vytvoří květ. Na
internetu jsou i návody na razítkování takto
nastříhanou ruličkou (měl by se otisknout květ).
Po vyzkoušení ale musím dodat, že je nutné na
jednotlivé pruhy trochu přitlačit, aby výsledek
vypadal jako kytka. Nám pro nabarvení pruhů
postačí namočit vzniklý "květ" do předem
nachystané rozetřené temperové barvy. Barvu
stačí nakapat a rozetřít na kus papíru nebo folie.
Vyplatí se dát dětem k dispozici i výkres, na který
mohou zkusit experimentovat a přebytečnou
barvu otiskovat. S ruličkou různě otáček a barvit,
je to dobrý zdroj zábavy.
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3.  Po zaschnutí barvy už stačí ruličky nalepit na tácek, naaranžovat kraslice, popř. 
doplnit jinou výzdobou podle svého gusta.

Tip1: Pokud stříhají pruhy na ruličce děti, můžeme jim na ruličku vyznačit tužkou 
čáru, kam až mají stříhat.
Tip2: Vajíčka na fotografii jsou jednoduše pokresleny fixy. Pokud se bojíte, že barva 
pustí, lze použít lihovou fixu.

           Tip2: Může se stát, že vajíčko širší ruličkou propadá, pomůže malá vychytávka viz. 
fotografie:
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5. krásná recyklovaná kraslice 

koláž ze zbytků a malování temperovými barvami

 Náročnost: *** 
 Věk: 4+ 

Potřebujeme:

-velké vajíčko z tvrdého papíru (A4)

-lepidlo Herkules, štětec, kelímek s vodou

- nůžky

-zbytky kartonů, vlnité lepenky, zápalky, tapety se
zajímavým vzorem...

-temperové barvy

-pěnový váleček nebo houbička

Postup:

1.  Připravíme si různorodý materiál, ze zbytků tvoření: kousky vlnité lepenky i 
obyčejné lepenky z krabic, zbytky tapet s hrubým vzorem, kousky malých dřevíček 
nebo zápalky, staré kousky puzzle...Kdo si chce vyhrát, může přilepit i provázky.
Jde o to, aby materiál byl silnější a z přilepeného obrázku vystupoval. To se nám 
bude moc hodit při nanášení barvy.
2.  Tvar vajíčka celý dobře potřeme lepidlem Herkules a lepíme připravené ozdoby a 
kousky recyklovaných materiálů. Je důležité, aby ozdoby dobře držely a 
neodpadávaly. Necháme zaschnout.
3.  Nakonec pomocí válečku nebo jen houbičky naneseme na koláž temperovou 
barvu. Některá místa se podle síly přítlaku zbarví více, jiná méně. Můžeme ještě 
doplnit razítkováním a drobnými otisky v jiné barvě. 

Tip1: Kdo se nerad trápí barvením může využít i přírodní barevnosti nalepených věcí 
nebo si výtvarně trochu pomoci tím, že na podkladové vajíčko zvolíme zajímavě 
barevný tvrdý papír. Takovéto koláže lze tvořit i z textilu, těstovin apod...
Tip2: Zkuste místo tvaru vajíčka i jiné tvary podle tématu či roční doby: ptáčci, listy, 
stromečky, kometa, vánoční baňka, kytka, srdce, auto, rámeček na obrázek...určitě 
vás napadne mnohem víc...
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papírové
kraslice jen polepené barevnými papíry:
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6. kolotoč s ptáčky

rafinovaná kombinace z papíru, peříček, korálků a 
skořápek

Náročnost: *** 
 Věk: 6+ (pomoc při sestavování kolotoče a lepení)

Potřebujeme:

-kulatý papírový tácek

-kruh z tvrdého papíru o vel. tácku

-špejle, větší dřevěné korálky

-ptáčci z papíru

-peříčka, provázek

-lepidlo, nůžky, tavná pistole

-silnější jehla

může se hodit na dozdobení:

-lýko, ulitky, skořápky, papírová zvířátka,
kamínky, vlna...

Postup:

1.  Vyrobíme kostru kolotoče:
spodek tvoří papírový tácek, ten
později můžeme dozdobit různými
dekoracemi. Na tácek vyznačíme
pečlivě střed. Zde nalepíme špejli s
korálky, která bude tvořit střed kolotoče. Tento středový stojánek uděláme  
následovně:
2.  Na spodek špejle navlečeme dřevěný korálek. Dovnitř korálku kápneme trochu 
lepidla z tavné pistole, lepidlo naneseme také na spodek korálku a celé přilepíme na 
střed.
3.  Další korálek navlečeme a obdobně nalepíme na vrchní část špejle. Necháme si 
nahoře na špejli asi 3 cm místa, protože bude následovat navlečení papírového 
kruhu. Celé to uzavřeme navlečením dalšího korálku. Mechanismus korálek-kolo-
korálek umožní otáčení kolotoče.
Tipy: Špejli, pokud se nám zdá příliš dlouhá můžeme o několik cm zkrátit.
        Pěkně vypadá kruh vystřižený ze žlutého kartonu-připomíná symbolicky slunce.
4.  Na kolotoč umístíme ptáčky vystřižené z barevných tvrdých papírů. Pěkně vypadají
přilepená peříčka. Jehlou uděláme otvor na vhodném mítě a provlékneme skrz ptáčky
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provázky. Otvory uděláme také po stranách kolotoče podle počtu ptáčků (stačí 4 -6 
ks). Ptáčky pomocí provásků pověsíme na kolotoč.
Tip: Osvědčily se nám peříčka raději lepit v místě křidélek. Na ocásku sice také 
vypadaly efektně, ale dělal nám problém umístit dírku na provlečení tak, aby byl 
ptáček vycentrovaný a visel pěkně na střed.
5. Zbývá ještě dozdobení podtácku, což také zajistí stabilitu kolotoče. Pěkné jsou 
kompozice s chomáčků lýka či vlny+kamínky a ulitky nebo vaječné skořápky s 
peříčky.
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7. jarní závěs s ptáčky

svěží jarní dekorace s využitím vlnité lepenky nebo plsti

Náročnost: *** 
 Věk: 5+ (pomoc s přípravou
tvarů a lepením)

Potřebujeme:

-pruh látky nebo dekorativní
síťový popruh

-barevná plsť, peříčka

-vlnitá lepenka nebo tvrdé
barevné papíry

-tužka, nůžky

-tavná pistole

Postup:

1.  Ptáčky vyrobíme z filcu nebo vlnité lepenky či tvrdého papíru. Použít můžeme 
připravené šablony v příloze. Křidélka vystřihneme v rozdílné barvě, vložíme peříčko a
slepíme tavnou pistolí.
2.  Sestavu z ptáčků můžeme nalepit např. na pruh z pytloviny nebo jiný dekorační 
materiál.
3.  Jednotlivé pruhy můžeme naaranžovat kolem oken nebo třeba umístit na 
kalhotové ramínko.
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8. semínkové zápichy do květináčů

dobře vypadají v květináčku s jarním osením

Náročnost: *** 
Věk: 4+ (pomoc s lepením tvarů na špejle)

Potřebujeme:

-vajíčka z tvrdých papírů

-špejle, tyčinkové lepidlo

-tavná pistole,lepidlo Herkules

-různé druhy semínek

(čočka, dýně, oves, mák, ovesné vločky...)

-stužky, korálky

Postup:

1.  Pomocí tavné pistole nalepíme mezi 2 papírová vajíčka špejli a můžeme zdobit.
2.  Vajíčko potřeme Herkulesem a zdobíme libovolně semínky podle fantazie.
3.  Varianta pro drobná semínka např. mák: vajíčko pokreslíme tyčinkovým lepidlem, 
posypeme mákem. Přebytečný mák sesypeme zpět do misky (je dobré pracovat nad 
tácem nebo listem papíru), zbylý mák ulpí na lepidle a vytvoří vzor
4. Nakonec můžeme špejli dozdobit korálky a stužkou.
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9. jenoduché kuřátko

tvoření z kulatých tvarů, jednoduché a efektní

Náročnost: *** 
Věk: 3+ (pomoc s přípravou koleček)

Potřebujeme:

-malé kulaté papírové talířky nebo

-kolečka z tvrdého papíru

-nůžky, zbytky barevných papírů

-fixa, lepidlo, pěříčka

-žlutá temperová barva

Postup:

1.  Pokud budeme tvořit z talířků, nabarvíme je předem na žluto. Jinak můžeme 
vystříhnout kolečka ze žlutého papíru.
2.  Přilepíme oko a zobáček z papíru, přidáme peříčka do místa ocásku nebo křidélek.
3.  Když nemáme peříčka bude se hodit varianta na "vykrmené" kuřátko. Menší 
kolečko použijeme na hlavu, větší na tělo.
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10. semínkový věnec ze slaného 
těsta

varianta z papírové podložky, slaného těsta a semínek

Náročnost: *** 

 Věk: 3+ (pomoc s přípravou věnce) 

Potřebujeme:

-papírové kolečko ze zeleného papíru (A4)

-tužka, nůžky

-slané těsto

-pomůcky na modelování 

(podložka, váleček, nožík, vykrajovačky...)

-trochu vody

-různé druhy semínek: dýňové, čočka, obilí, popř. ovesné vločky, mák na  míse, ptačí zob, atp.

-stuha, lýko na dozdobení

-provázek na zavěšení

Postup:

1.  Připravíme si slané těsto: smícháme
2 díly hladké mouky, 1 díl soli a 3/4-1
díl vody. Vypracujeme těsto a můžeme
vyválet a vykrajovat nejrůznější tvary
na dozdobení věnce.
2.  Ze čtvrtky vel. A4 vystříhneme kruh. Otvor s "travičkou" vyrobíme takto:
Kruh složíme na čtvrtinu, čarou naznačíme, kam až budeme stříhat. Stříháme pruhy 
viz nákres na obrázku. Po rozložení kolečka natvarujeme nastříhanou "travičku" 
směrem ven z kruhu. Vznikne nám otvor, kterým později můžeme navléknout 
provázek na zavěšení věnce.
3.   Tvary ze slaného těsta potřeme seshora vodou a mírným zatlačením lepíme 
ozdoby ze semínek.
4.  Tvary potřeme i zespodu a přilepíme na papírový kruh. Necháme v teple 
uschnout, těsto ztvrdne cca za 2-3 dny.
5.  Můžeme dozdobit stužkami a mašličkami. Zavěsit nebo použít jako dekoraci na 
stůl.
Další tipy na tvoření ze slaného těsta:
recept na barevné těsto
vánoční ozdoby
on-line kurz Hrátky se slaným těstem
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11. jarní hmatová kniha

recyklace materiálů + pastva pro hmat a zrak

Náročnost: *** 
Věk: 5+ (pomoc s přípravou knihy a drobných materiálů)

Potřebujeme:

-větší krabici např. od lupínků, sušenek

-latexová barva nebo Balakryl, štětec

-páska, provázek, korálky

na hmatovou knihu se mohou hodit :

-kousky různých kartonů a papírů

-ubrousky, zmačkaný papír, ruční papír

-provázky, vlna, textil, krajka, lýko

-kousky dřevíček, staré skládanky a drobné hračky

-knoflíky, spony, špejle, staré zipy

-staré mince, klíče, mechová guma

-bublinková folie...

na zdobení obálky se může hodit:

-latexová barva nebo barvy zn.Balakryl

-akrylové barvy

-štětec, špunty nebo vršky na otisky

Postup:

1.  Obal na knihu připravíme např. rozložením větší krabice na sušenky. Boční stěny 
odstříhneme, tak aby nám zbyl jen 1 úzký bok a obě široké strany krabice.
2.  Vnitřek můžeme ponechat v přírodní barvě. Venkovní stranu polepit koláží z 
barevných papírů nebo třeba (jako na obrázkz natřít akrylovými nebo latrexovými 
barvami nebo třeba Balakrylem. Všechny tyto druhy barev po zaschnutí nepouští a 
dobře drží. 
Tip: Kočičky na obalu knihy jsou malovány otisky prstů namočených v bílé barvě (lze 
použít špunt). Ostatní je domalováno štětcem.
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3. po stranách vnitřku knihy nezapomeneme přilepit pomocí pásky provázky nebo 
stuhy na svázání knihy. Přebytečnou nevzhlednou pásku můžeme zakrýt nalepenými 
hmatovými dekoracemi
4.  Vnitřek hmatové knihy skýtá různé možnosti a varianty. Využijete rozličný materiál
a zbytky, zrecyklujete zbytky kartonů, textilu atp...

Tip: Výzdobu můžete pojmout tematicky např. dle ročního období. Nebo se zaměřit 
na zkoumání různých struktur a tvarů a vytvořit přehlídku roztodivných hmatových 
záležitostí.
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12.  6 tipů na zdobení kraslic

kraslice s dětmi jednoduše a efektně 

Náročnost: *** 
Věk: 3+ (pomoc s lepením)

Potřebujeme:

vždy se hodí:
-vyfouklá vejce na špejli (zajistíme kouskem plastelíny proti posouvání)

-na některé projekty se spíše hodí vařená vejce

-nezapomeneme skořápky odmastit (hadřík s vodou se saponátem nebo lihem)

1. malované kraslice
-temperové barvy, houbička, vatové tyčinky

2. zmizíkové kraslice
-inkoust,štětec, zmizík

3. pokreslené kraslice
-lihové fixy

4. dinosauří kraslice
-tavná pistole, temperové barvy, houbička

5. papírová koláž+raznice
-malé výseky z raznic, tyčinkové lepidlo

6. zvířátkové kraslice
-ouško na zavěšení, páska

malované kraslice
pokreslené kraslice
papírová koláž+raznice
dinosauří kraslice
zvířátkové kraslice

Postup:
           
            1. malované kraslice

Vejce pomalujeme podkladovou
temperovou barvou, dozdobíme drobnými vzory (tečky, čáry, pomocí vatové tyčinky).
Na zdobení stačí troška barvy, nehrozí tak, že menší děti celou kraslici opět přebarví.

           2. zmizíkové kraslice
Odmaštěné vajíčko pomalujeme inkoustem a necháme dobře zaschnout. Pak kreslíme
ozdoby zmizíkem, jak jsme zvyklí třeba na papír potřený inkoustem.
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3. pokreslené kraslice 
Kraslice jednoduše pokreslíme lihovými fixami (dají se koupit v různých barvách).

4. dinosauří kraslice
Vejce pokapeme lepidlem z tavné pistole a po zaschnutí hned přetíráme houbičkou 
namočenou v temperové barvě. Celý návod a různé varianty jsou zde:

5. papírová koláž+raznice
Výseky z malých raznic lepíme tyčinkovým lepidlem na předem nabarvená i přírodní 
vajíčka.
6. zvířátkové kraslice
trochu složitější, ale veselý, je také způsob výroby vajíčkových zvířátek, když si 
nachystáme jednoduché tvary z papíru nebo plsti a lepíme je na vajíčko:
ouška, čumáček: z kolečka, půlkruhu, zobák, chocholka: trojúhelníčky,
proužky: ocásek.
Detaily, můžeme dokreslit lihovou fixou.

    Celý článek i s 2 videonávody, jak na zdobení kraslic voskem je na blogu:

22

http://WWW.vytvarne-navody.cz/
http://www.vytvarne-navody.cz/7-tipu-na-zdobeni-kraslic-i-s-detmi/
http://www.vytvarne-navody.cz/dinosauri-velikonoce/


www.vytvarne-navody.cz                                                             Jana Podzemná, j.podzemna@email.cz

Zdroje a další inspirace:

 Literatura:
Alena Vondrušková, České zvyky a obyčeje, Albatros, Praha 2004

www stránky a blogy:
          
jarní a velikonoční inspirace na kraslice a různé dekorace, řada krásných   pokročilejších 
návodů i něco na tvoření s dětmi www.keliwood.cz

tipy a inspirace z www.google.com
kraslice-inspirace+omalovánky pro děti

           velikonoce -  šablony různého druhu k vytisknutí

Pinterest:

jarní tvoření na Pinterestu

Ukázky z toho, co tvoříme v kroužcích a další novinky a výtvarné inspirace na Facebooku:
www.facebook.com/vytvarnenapady
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