
Nápady a inspirace ze ŠD 

Tvoření pro děti 

Výrobky z vatových tamponků: 

Vatové tampony, tyčinky a plastové lžičky jsou skvělým pomocníkem do domácnosti. Nicméně, 
kromě jejich primárních schopností jsou také skvělým prostředkem k vytvoření hezkých obrázků 
a dekorací! Několik jich přikládáme, zbytek stačí dokreslit, případně požadované tvary vystříhat z 
papíru a nalepit. Využít můžete také plastové lžičky a ubrousky. 

 

                       

Vaření:  

Zdravé velikonoční jednohubky pro děti: 

Přebytečná vajíčka z Velikonoc se dají využít i jinak, než na klasickou vajíčkovou pomazánku. 
Potřebovat budet jen vejce uvařená na tvrdo, pár kousků zeleniny, pomazánku na dozdobení, 
pečivo a trochu fantazie. 

     

 



Tvoření pro rodiče s dětmi: 

Nádherný velikonoční věnec ze skořápek 

Věnec ze skořápek působí opravdu kouzelně a v posledních letech je opravdu populární. Jeho 
výroba není navíc nijak složitá. 

 

 

Co budete potřebovat: 

 Dostatek skořápek – i do zásoby. Počítejte s tím, že se může skořápka lehce rozbít ještě 
více, než požadujete. Není proto od věci, mít jich radši po ruce trochu více, než na věnec 
plánujete dát. 

 Celá vyfouklá vajíčka 

 Křepelčí vajíčka – lze vynechat 
 Pírka 

 Slaměný korpus na věnec 

 Slámu, seno či mechovinu 

 Tavnou pistoli 
 Drátek na zavěšení 

 



Postup: 

 Skořápky i vajíčka si předem očistěte a rozehřejte tavnou pistoli 
 Pokud chcete, aby efekt slámy byl dostatečný, přidejte na slaměný věnec ještě nějakou 

navíc. Lze přilepit tavnou pistolí, nebo jen různě zastrkat. 
 Pracovat můžete jen se skořápkami, ale my jsme pro výrobu věnce použili i celá vajíčka. 

Na střídačku tedy skořápky a vajíčka přilepte. Pamatujte, že méně je více a není nutné to s 
vajíčky přehánět. Navíc mezi nimi nechte prostor i na křepelčí vajíčka. 

 Pokud se rozhodnete věnec obohatit o již zmíněná křepelčí vajíčka, nyní je přilepte na 
místa, která uznáte za vhodná. 

 Nakonec vše dozdobte – dodejte ještě případně nějakou slámu, a pokud máte peříčka, 
nebojte se je použít. Podle vlastní fantazie můžete ještě dodat třeba nějaké lístečky, 
mechovinu nebo mašličky. 

 Úplně nakonec nezapomeňte připevnit ze zadní strany věnce drátek pro zavěšení věnce 

 

Pohybové hrátky: Ranní jógová rozcvička pro děti: 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE 

 

Velikonoční básnička: 

 

Užitečný odkaz:  

www.spoludoma.cz  

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma. Stránky vznikly jako 
iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE
http://www.spoludoma.cz/

