


Milé včeličky, určitě se už všichni těšíte na velikonoce, tak si nejprve 
poslechněte velikononí příběh a pak se můžete pustit do úkolů, které 
jsme Vám připravily,
Dana a Míša :)

Budeš potřebovat:
skořápku, hlínu, semínka, 

Do skořápky od vajíčka dáte hlínu, osejete zrním, semínky řeřichy či pažitky. Hlínu můžete nahradit (aspoň v 
případě řeřichy) mokrou vatou.:-)

Výroba očí - Stačí vystříhat jednotlivé prohlubeninky po lécích, jejich okraje namazat herkulesem, na obyčejný 
papír položit kuličky černého pepře a vystříhané prohlubeninky nalepit kolem nich. Po zaschnutí očička 
vystřihněte z papíru a můžete lepit na skořápky. A pokud nemáte stojánky na vajíčka, nahraďte je ustřiženou 
ruličku od wc papíru ,kterou natřete barvou nebo vyrobenou z barevného papíru či prokladu  na vajíčka….a třeba 
tě napadne něco originálního…:)

Poproste maminku, babičku, tetu, zda má doma lak na nehty, k     tomu si 
připravte mističku s     vodou , vyfouklé vajíčko a postupujte podle návodu, který 
najdete zde!













Papírová kraslice

Budeš potřebovat:

barevné papíry, čtvrtky , lepidlo, nůžky
Postup:
Barevné papíry  nastříhej na proužky. Ze čtvrtky  vystřihni vajíčko / popros maminku o šablonu, třeba formička na
perník/a vystřihni ho .Pak už jen nalepuj barevné papíry, jak se ti bude líbit. ;)

Na výrobu zajíčka ti postačí plastový kelímek
Vyplnit ho můžeš popcornem, bonbony…. nebo ho osít jako skořápku :)

  





Obtáhni hlavu zajíčka , nepospíchej, dej si záležet a potom si ho můžeš 
vybarvit!!!



Samozřejmě, že ještě číst neumíš, popros mamku, taťku, sourozence …..oni ti 
rádi přečtou, jaké máme velikonoční tradice :)



Budeš potřebovat:  

Bramboru, korkový špunt, barvu, mističku či kelímek,čtvrtku

Popros rodiče, sourozence…oni ti rozkrojí bramboru /můžeš zkusit i sám/, vykrojí ornament a ty můžeš natírat a 
tiskat, z otisknutých brambor můžeš vytvořit květinu /dokreslíš stonek, list…/ je to jen na tobě a tvé kreativitě.

Dospěláci nelekejte se , úkoly jsou na 14 dnů, tedy až do velikonoc :) :) :)
Není třeba splnit všechna zadání, je na Vás a Vaší včeličce, co si vyberete.
Námětů  je dost a my už teď se těšíme na zpětnou vazbu.
Dana a Míša :)


