Návody na tvorbu kuřátek k Velikonocům
Jednoduchá 3D papírová kuřátka
•
•
•
•
•
•
•
•

kelímek
barevný papír
provázek
nůžky
tužka
lepidlo
2 oranžové korálky
černý popisovač

1. Do jednoho okraje papíru si obkreslíme kolo za pomocí kelímku.
2. Poté papír přehneme dvakrát na výšku, zbytek papíru odstřihneme a poté přeložíme na další
třetiny na šířku.
3. Kruh si pak ve vystřihneme.
4. Budeme jich potřebovat 8, jeden tedy dáme bokem.
5. Kolečka si přehneme na poloviny.
6. Z oranžového papíru si vystřihneme zobáček
7. Na přeloženou polovinu prvního kola naneseme lepidlo, na okraj přilepíme zobáček a přilepíme
druhou polovinou kruhu.
8. Na něj pak naneseme opět lepidlo a přidáme další vrstvu a další, dokud nespotřebujeme všechna
kola.
9. Provázek si přehneme na poloviny, přehnutá část bude na zavěšení, spodní část budou tvořit
nohy kuřátka.
10. Na spodní část provázku si zavážeme na každý kus jeden korálek.
11. Přebytečné cancourky odstřihneme.
12. Pak lepidlem potřeme opět jeden přehyb kola a všechny vrstvy přehybů.
13. Provázek umístíme k přehybům a spojíme nalepenou hranu s poslední vrstvou kola.
14. Kuřátko si rozložíme a černým popisovačem mu z obou stran nakreslíme oči.

Velikonoční recyklovaná dekorace kuřátek
•
•
•
•
•
•
•
•

karton z vajec
černý popisovač
oranžový tvrdý papír
barevný tvrdý papír
akrylová barva
lepidlo
nůžky
jehla nebo šídlo

1. Z kartonu si odstřihneme místa na dvě vejce.
2. Místa k sobě spojíme a uzavřeme lepidlem.
3. Kuřátko nabarvíme libovolnou barvou a necháme zaschnout.
4. Mezitím si z tvrdého oranžového papíru vystřihneme kosočtverec na zobáček.
5. Z druhého papíru si uděláme pírko nebo hřebínek.
6. Po zaschnutí barvy namalujeme kuřátku popisovačem oči a nalepíme zobáček.
7. Na hlavu si buď do propíchnutého místa dáme vyrobené pírko nebo nalepíme hřebínek.

Velikonoční kuře z papírového talíře
•
•
•
•
•
•
•
•

bílý papírový talíř
žlutá barva
oranžový a žlutý tvrdý papír
nalepovací oči
lepidlo (Herkules)
tužka
nůžky
štětec

1. Papírový talíř si jako první namalujeme ze spodní strany na žluto.
2. Mezitím, co nám bude barva schnout, pomůžeme dětem obkreslit obě ruce na žlutý tvrdý papír.
3. Poté je vystřihneme.
4. Obkreslené ruce nalepíme zespod talíře, budou nám imitovat křídla.
5. Z oranžového papíru si vystřihneme dva stejně dlouhé a široké pruhy na nohy.
6. Pařáty si zhotovíme z vystřižených srdcí, které nalepíme na pruhy vzhůru nohama.
7. Nohy pak upevníme zespod talíře.
8. Zobáček si uděláme z kosočtverce oranžového papíru, který přeložíme.
9. Zobák nalepíme, to stejné uděláme s očima a je hotovo.

Kuřátka z nafukovacích balonků
•
•
•
•
•
•

balónky
červený a žlutý karton
kvalitní lepidlo
nůžky
popisovač
tužka

1. Balonek si nafoukneme do velikosti asi 15 cm.
2. Z červeného papíru si vystřihneme dva hřebínky, zobáček a dvoje pařátů.
3. Ze žlutého kartonu si vystřihneme dvě stejná křídla a 3 stejné proužky na ocásek.
4. Nejprve po stranách nalepíme křídla.
5. Pak na místo, kde se balonek nafukuje, nalepíme hřebínek spojením dvou vrstev kartonu.
6. Nohy si uděláme tak, že na sebe navrstvíme oba kartony na nohy, a poté je nalepíme na spodní
část balonku.
7. Poté popisovačem nakreslíme oči.
8. Proužky na ocásek si natočíme pomocí tužky a poté nalepíme.

Závěsné kuřátko
•
•
•
•
•
•
•
•

vyřazené CD nebo papírový talíř
žlutý papír
čtvrtka
nůžky
voskovky nebo barvy
Herkules lepidlo
hýbací očka
gumička na zavěšení

1. Nejprve přivažte k CD gumičku.
2. Pak dvakrát obkreslete CD na žlutý papír a kolečka vystřihněte, nalepte na CD s navázanou
gumičkou – a to z obou stran.
3. Na čtvrtku předkreslete dvě křidélka, dvě nožičky, zobáček, hřebínek a ocásek.
4. Vybarvěte voskovkami, stačí udělat proužky, puntíky...
5. Až po vybarvení křidélka atd. vystřihněte. Nakonec vše nalepte na žluté bříško – křidélka a očička
jsou opět z obou stran.

