
Dodržujeme tradice,malujeme kraslice 

 
1. Malování a zdobení vajíček- různé techniky inspirace: 

Zdobení vajíček ubrousky 

Technika decoupage je oblíbená nejen pro zdobení velikonočních vajíček, ale také jako 

způsob zkrášlování a renovace starých věcí. Navíc není nijak náročná a výsledek je 

velmi pěkný. 

Co budeme potřebovat: vyfouklá vejce, ubrousky s jarním nebo velikonočním vzorem, 

štětec, nůžky, lepidlo 

Jak na to: 

• Z ubrousků si vystřihneme zajímavé vzory a začneme je na vajíčka lepit.  

• Nalepené obrázky znovu potíráme lepidlem.  

• Lepíme, dokud není výsledek dokonalý. 

 

 



Barvení vajíček cibulí 

Potravina, kterou má doma každý. Cibule. I ta vám může pomoci při barvení 

velikonočních vajíček. Postup je jednoduchý, rychlý a zábavný.Potřebovat budete 

vajíčka, slupky z deseti cibulí, dvě lžíce octu z červeného vína, nylonové punčochy a 

byJak na to? 

1. Do většího hrnce dejte slupky z cibulí. Vejce mírně namočte, a potom je ozdobte 

lístky bylinek. Dejte je do punčochy, uvažte oba konce, aby vejce nevypadlo a 

dekorace držela na svém místě. 

2. Připravená vejce vložte do hrnce s cibulovými slupkami. 

3. Přidejte ještě vodu tak, aby byla vejce dostatečně ponořená. 

4. Přidejte ocet a vejce začněte vařit. 

5. Přiveďte vodu k varu, potom stáhněte oheň a duste vejce ještě 20 minut. 

6. Podívejte se, jestli už mají vejce požadovanou barvu. 

7. Jakmile budou vajíčka hotová, vyjměte je z vody, nechejte vychladnout, a pak je 

vytáhněte z punčoch. 

Barvení vajíček v cibuli je hlavně o fantazii. 

 



2. Vytleskej obrázky ( slova ) na slabiky: 
 

 
 

3. Velikonoční piškotová kuřátka  
 
POTŘEBNÉ PŘÍSADY 
 
piškoty,čokoláda nebo marmeláda na slepení nebo krém,něco na ozdobu a  šikovné děti 
na pomoc😊"#$% 
Piškoty slepíme dva k sobě čokoládou,marmeládou nebo krémem.Nechat chvíli ztuhnout a 
pak na další přilepit.A pak už jen dozdobit,jak komu se bude líbit.Krém by se mohl i obarvit 
na žluto.Více je snad jasné z fotečky.Přidala jsem i nějaké další fotečky pro inspiraci,co 
jsem objevila na netu,jak na více způsobů tyhle kuřátka nazdobit.Tak třeba přijdou vhod. 
Dobrou chuť a zábavu:-) 

 

 



4. Zázpívejme si písničku od Pavla Nováka Velikonoce!  
Odkaz na pisníčku zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=vyphUDAF0FI 
 

5. Vyrob velikonoční přání pro rodinu nebo kamaráda.  

 

                              
 
 
 
 
 

Čerpání námětů činností 
(www.pinterest.cz,www.mimibazar.cz,www.youtube.cz) 



 

                                                                                    

 

 

 

 


