
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIKOVNÉ RUKY    

Veľkonočné vajíčka 

 

Úloha 1  

Na vyfúknuté čisté biele vajíčka dokreslia 

farebnými fixkami guličky, kvietky, srdiečka 

a iné geometrické útvary podľa vlastných 

preferencií. Vajíčko môžeme pokresliť buď 

v ruke alebo na podložke pre vajíčka. Pri kreslení 

na vajíčko dávame pozor na tlak fixky, aby 

vajíčko nepuklo.  

Pomôcky: vyfúknuté vajíčka biele, farebné 

fixky, podložka na vajíčka 

 

 

Úloha 2 

Nádobku naplňte vlažnou vodou tak, aby bolo 

možné ponoriť celé vajíčko. Na hladinu vody 

lejte farebné laky na nechty, odporúčam 2 farby 

na začiatok. Farby na hladine premiešajte 

špajdľou, vytvoria sa abstraktné obrazce. 

Vajíčko si napichnite na špajdľu a celé ponorte 

do nádobky. Ak máte biele miesto na vajíčku, 

ponorte ho opäť do nádobky. Farbu môžete 

pomocou vajíčka chytať. Vajíčko na špajdli 

nechajte vyschnúť.  

Pomôcky: vyfúknuté vajíčka, nádobka s vodou 

(najlepšie taká ktorú už nebudete chcieť použiť), 

farebné laky na nechty, špajdle 

 
 

Tvorte podľa 

svojich 

možností. 

Zabite nudu.  
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Úloha 3 

Na vyfúknuté vajíčko môžeme lepiť 

pomocou techniky dekupáže. Vyberieme si 

servítku so zaujímavou podtlačou. Servítku 

rozdelíme na jednotlivé vrstvy. Farebnú 

podtlač môžeme natrhať na menšie kúsky 

alebo nechať v celku. Pomocou štetca 

a lepidla natrieme polovicu vajíčka. Na 

danú polovicu prilepíme servítku. Následne 

dolepíme aj druhú polovicu vajíčka. 

Vajíčko celé potrieme lepidlom a tak 

zafixujeme servítku. Vajíčko necháme 

uschnúť na vzduchu.  

Pomôcky: vyfúknuté vajíčko, farebné 

servítky, tekuté lepidlo, štetec 

 

Úloha 4 

Na vyfúknuté vajíčko natrieme štetcom tekuté 

lepidlo, na vrchnú časť do polovice. Následne 

zoberieme farebnú bavlnku a od vrchu obmotávame 

vajíčko. Bavlnku môžeme obmotávať tak, že 

postupne je vedľa seba natlačená v riadkoch. Bavlnka 

musí byť dobre našponovaná a po celom vajíčku 

nalepená, aby nám nevznikli neprilepené časti.  

Pomôcky: vyfúknuté vajíčko, farebné bavlnky, 

tekuté lepidlo, štetec 

 

Úloha 5 

Vyfúknuté vajíčko nahrejte nad sviečkou. Následné 

dané miesto pokreslite voskovkou. Nahrejte ďalší 

kúsok vajíčka a opäť môžete kresliť. Vajíčko môžete 

pomocou voskoviek zdobiť realisticky/ zobrazujúco 

alebo abstraktne. Kombinujte farebné voskovky 

podľa vlastných preferencií alebo kombinujte teplé 

farby, studené farby alebo kontrastné. 

Pomôcky: vyfúknuté vajíčko, voskovky/ mastný 

pastel, sviečka 

 

 

Úloha 6 

Vyfúknuté čisté vajíčko zabalíme do vreckovky 

a stiahneme gumičkou aby sa vreckovka 

nepohybovala po vajíčku. Štetec namočíme do vody 

a následne do vodovej/ anilinkovej farby. Následne 

pomaľujeme vajíčko zabalené vo vreckovke. Farba 

sa bude po papierovej vreckovke rozpíjať. 

Kombinujte farby podľa vlastných predstáv. 

Pomaľované vajíčko necháme usušiť vo vreckovke.  

Pomôcky: vyfúknuté vajíčko, papierová biela 

vreckovka, gumička, vodové farby alebo anilinky, 

štetec, nádobka s vodou 

 

 


