
Věk: od 5 let ve spolupráci s rodiči

Pomůcky: čisté ořechové skořápky, akrylové nebo temperové barvy, štětce, 
kelímek s vodou, hadřík nebo ubrousek na vysoušení štětce, paletu, nůžky, 
fix, pastelky, lepidlo, vatu, provázek a barevné papíry

Motivace: Na jaře zahrada rychle ožívá a začne hýřit barvami. Ze svých úkrytů vylezou brouci
a motýli, z teplých krajů se vrátí ptáci, probudí se i zvířátka, která celou zimu spala. Často je však 
tento život před námi skrytý a objeví se, až když si v klidu sedneme a pozorujeme dění kolem sebe. 
V tu chvíli si všimneme slunéčka, které je na lovu mšic, babočky, která přistane na květ, nebo 
sýkorky, která hledá housenky pro svá ptáčata. Všichni do zahrady patří a mají v ní svůj úkol. 
Jsou to takoví naši kamarádi pomocníci. Pojďme si je spolu vyrobit. Můžeme si pak s nimi ozdobit
záhonky na zahradě nebo květináče doma na parapetu.

1. 
Nachystáme si čisté 

ořechové skořápky, 
akrylové nebo 
temperové barvy, 
štětce, kelímek s vodou, 
hadřík nebo ubrousek 
na vysoušení štětce, 
paletu, nůžky, fix, 
pastelky, lepidlo, vatu, 
provázek a barevné 
papíry.

2. 
Nejprve si rozmyslíme, 

jaká zvířátka budeme 
malovat. Podle toho 
si skořápky nabarvíme 
základní barvou. 
Po namalování necháme 
barvu uschnout.



3. 
Po zaschnutí barvy 

skořápky domalujeme.

4. 
Oči nebo malé plochy 

můžeme domalovat 
obrácenou stranou 
štětce.

5. 
Opět necháme barvu 

pořádně zaschnout. 
Opravdu nespěchejte ☺.



6. 
Skořápky - zvířátka 

můžeme dále dotvořit. 
Na myš si vystřihneme 
2 uši z barevného papíru 
a ustřihneme provázek 
jako ocásek.

7. 
Uši pořádně přilepíme 

lepidlem. 

8. 
Na konci provázku 

uděláme uzel, 
který pořádně polepíme. 
Poté uzel vlepíme 
do vnitřku skořápky 
jako ocásek.



9. 
Teď dotvoříme zajíčka. 

Pokud nemáme barevný 
papír, můžeme uši 
vystřihnout z bílého 
papíru a domalovat 
pastelkami.

10. 
Ocásek pro zajíčka 

uděláme z vaty. 
Utrhneme kousek vaty 
a mezi prsty vytvoříme 
kuličku.

11. 
Vše pak přilepíme 

lepidlem. Lepidlem 
nešetříme.



12. 
Hotové kamarády si můžete vystavit na parapet. Pokud je budete chtít umístit 
do zahrady, je třeba skořápky přetřít nebo nastříkat bezbarvým lakem, aby odolaly 
povětrnostním podmínkám.


