
Náměty na velikonoční tvoření s dětmi na web 
 
Nabarvěte si kraslice, můžete využívat různé techniky: 
 

 barvení v cibulových slupkách 
 
Co budete potřebovat: syrová vejce, staré silonové punčochy, provázek nebo gumičky, lístky a 
květy rostlin, cibulové slupky hnědé pro hnědá vejce, červené pro červená vejce, trošku octa 
pro ustálení barev 
 
Postup: Na vycházce si nasbírejte lístečky či květy rostlin - jetelinu, řebříček, list a květ 
pomněnky, sněženku či bleduli, ale vyhněte se jedovatým rostlinám například břečťanu apod. 
Vejce si umyjte v teplé vodě s jarem, tím je odmastíte. Nastříhejte si provázky, nachystejte si 
gumičky a dejte se do obalování vajec do punčochy. Jakmile budete mít vejce v punčoše vhodně 
umístěné, vložte na vejce pěkně narovnaný list/květ, punčochu zamotejte, utáhněte provázkem 
či gumičkou a zbylou punčochu odstřihněte. Poté si vložte do hrnce co nejvíce cibulových 
slupek, zalejte je vodou a malinko zakápněte octem. Poté vejce v cibulových slupkách uvařte a 
nechte ve vývaru stát, dokud úplně nevychladne. 
 
Tip:  Uzlík na punčoše umístěte na zadní straně vejce, bude vidět po odbarvení na kraslici. 
 Podobně můžete vejce obarvit také ve výluhu z červené řepy. 
 
 

 

 

 barvení pomocí gumiček 

Co budete potřebovat: syrová vejce, barvy na kraslice z drogerie, různě široké gumičky, 
zavařovací sklenice na barvení vajec, polévkovou lžíci nebo naběračku pro vylovení vajec ze 
sklenice, papírové utěrky 
 



Postup: Vejce si umyjte v teplé vodě s jarem, tím je odmastíte. Vejce předem uvařte natvrdo a 
nachystejte si gumičky. Gumičky se na vejce pokuste umístit v různých směrech. Poté připravte 
barvy dle návodu na jejich obalu a vejce obarvěte. Poté vejce vytáhněte ze sklenice pomocí 
lžíce/naběračky a nechte vejce oschnout na papírové utěrce. Až vajíčko uschne, sejměte z něj 
gumičky a můžete se již těšit z veselých kraslic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyrobte si velikonoční osení, může mít i netradiční podobu zelené hlavy 
 

 

 

Co budete potřebovat: vhodné osení - použít můžete osení pšenice, ječmene, travní semeno, 
řeřichu, pažitku nebo čočku, dále květináč/kelímek od jogurtu/uříznuté dno pet lahve/starý 
hrníček/plechovka/půl skořápky od vajíčka apod., můžete využít také starou silonovou 
punčochu, dále si připravte vhodný substrát, do kterého osení zasejete - zeminu smíchanou s 
pilinami, vatu, talířek nebo misku. 
 
Postup: Do vhodné nádoby, kterou jste si přichystali, vložte zeminu/vatu a povrchu ji zasypte 
osením. Osení mírně do zeminy zatlačte, nádobu položte na misku a osení zalijte. 
 
Postup pro tvoření zelené hlavy:  
Namíchejte vhodný substrát. Pokud byste dali do punčochy pouze hlínu, poteče vám při 
zalévání do misky špinavá voda. Proto je dobré, pokud si smícháte piliny či kokosové vlákno s 
trochou zeminy. Hotový substrát trochu navlhčete, aby se vám s ním lépe pracovalo. Vytvarujte 
hlavu tak, že punčochu natáhněte přes hrnek nebo misku. Díky tomu se vám bude lépe plnit. 



Dovnitř dejte nejprve semena, a ty zasypejte substrátem. Konec pak svažte a postavte punčochu 
semeny nahoru. Dotvarujte požadovaný vzhled obličeje. Chcete-li mu udělat nos, vezměte 
trochu zeminy i s punčochou, povytáhněte ji a zavažte provázkem. Poté dotvořte obličej dle 
vlastní fantazie. Oči můžete udělat například z barevných knoflíků či korálků. Až osení 
poporoste, můžete mu vytvořit culíky nebo vhodný sestřih. 
 

Výtvarné činnosti: 

 slepička potištěná razítky z korkové zátky 

 

Co budete potřebovat: slepičky ze čtvrtky tvrdého papíru, korkové zátky od vína, barvy 
(světle a tmavě hnědá, červená), černá fixa 

Postup: Slepičku ze čtvrtky potiskáme korkovou zátkou namočenou do barvy. Vybarvíme 
hřebínek hnědou barvou a zobáček červenou. Černou fixou dokreslíme oko. 

 

 

 

 



 kuřátko polepené natrhanými kousky barevného papíru  

 

Co budete potřebovat: barevné papíry, lepidlo, nůžky 
 
Postup: Z tvrdého papíru vystřihneme kuřátko, zobáček mu přelepíme červeným papírem. 
Peříčka budeme vytrhávat ze žlutého a oranžového papíru a lepit na kuřátko. Z černého papíru 
nalepíme oko. Ze zeleného krepového papíru můžete nastřihat trávu a na kuřátko ji přilepit. 
 

 velikonoční slepička, kuřátko, beránek nebo zajíček z ruliček od toaletního papíru 



  

Co budete potřebovat: rulička od toaletního papíru, barevné papíry, lepidlo, fixy, nůžky 

Postup při výrobě zajíčka: Ruličku od toaletního papíru oblepíme hnědým papírem, ze kterého 
také vystřihneme 2 uši a přilepíme na ruličku. Zajíčka dozdobíme fixami. Z bílého papíru 
vystřihneme vajíčko, které vymalujeme a přilepíme zajíčkovi na bříško. 
 

 velikonoční zápich 
 

 
 

Co budete potřebovat: barevné papíry, nůžky, temperové barvy nebo pastelky, fixy, špejle, 
lepidlo 



 
Postup: Z tvrdého barevného papíru dítě vystřihne 3 velikosti vajíčka, pak je na sebe nalepí, 
prstíčkem vytvoří tečky bílou nebo barevnou temperou, pokreslí a  zezadu nalepí na špejli. Poté 
již můžete zápich zapíchnout do osení nebo kytiček a je hotovo. Zajíčka si předem nakreslete a 
vystřihněte, můžete mu uvázat kolek krku mašličku a nalepit mu třeba vousy. 
 
Další náměty:  

 Upleťte si pomlázku a ozdobte si ji barevnými stuhami  
 Ustřihněte si pár proutků "kočiček" či zlatého deště, vložte je do vázy a ozdobte 

kraslicemi 

 

 
 Básnička:  

 
Kočičky  
Jan Čarek 
 
Ach Mourku kocourku, 
já viděl kočičku, 
byla jak ze stříbra, 
v hedvábném kožíšku. 
Kde je ta kočička? 
V lese. 
Potkáš-li zajíčka, 
ptej se. 
 
Zajíčku bratříčku, 
kdes viděl kočičku? 
 



Ach mourku kocourku, 
schovej se v komůrku. 
Kočičky z lesa, 
ty nemňoukají, 
z jívové větvičky 
vykvétají. 
 

 

Slepička 
Jan Čarek 
 
Kropenatá slepičko, 
snes nám zlaté vajíčko. 
Zlaté vejce? Ach co s ním? 
O zlato já nestojím. 
Jak by se mi ze zlata 
líhla potom kuřata? 
 
 
Mrskut 
F. Nechvátal 
 
Děvčata jsou samý smích, 
šlehněte je po sukních. 
Obíháme všechny dvory, 
holky lezou do komory, 
přibouchly si kolenem. 
My ty holky proženem! 
 
Šel zajíček brázdou 
lidová 
 
Šel zajíček brázdou, 
měl kapsičku prázdnou. 
Potkala ho Káče, 
dala mu koláče. 
A dala mu čtyři groše, 
aby koupil dětem kaše. 
On si koupil tabáku. 
Sakulentský lajdáku! 
 


