
VELIKONOČNÍ KUŘÁTKO 

Pomůcky: 

- Vlna (ideálně žlutá, my jinou neměly a strašně jsme chtěly kuřátko, tak máme 

bílozelené kuřátko      ) 

- Šablonky vystřihnuté z kartonu (za použití kružítka, obkresleného hrnku apod.) 

- Žlutý filc či papír na křídla 

- Oranžový filc či papír či moosgumu na zobáček a pařátky 

- Korálky na oči, nebo můžete nakreslit 

- Nůžky 

- Tavná pistole 

 

 

Postup:  

 

Nejprve vytvoříme bambulku 

 

1) Kartony přiložíme na sebe, a ovážeme vlnou dokola. Větší otvor umožňuje 

pohodlnější omotávání. Je možné ještě před omotáváním vložit mezi oba kartony 

bavlnku, pro svázání. 



 

 

 

 

2) Nůžkami rozstřihneme po vnějším obvodu. 

 



3) Mezi oba kartony opatrně protáhneme kousek vlny (pokud jsme nevložili 

v začátku). 

 

 

4) A svážeme pevně na 2 uzly. 

 

 



5) Nůžkami zastřihneme přečnívající vlnu do hezké kuličky. 

6) Stejně si připravíme menší kuličku. Můžete odstřihnout vnitřní kruh šablony, aby 

byla menší, nebo vyrobit šablonky nové menší. Případně to  udělat stejně a na 

konci více ostříhat vlnu. 

 

 

7) Vystřihneme zobáček, křidélka a nohy 

 

8) Připravíme si oči, zobáček, křidélka, nohy, menší a větší bambulku a tavnou 

pistoli. Ta se mezitím může nahřát. Pozor! Manipulace s tavnou pistolí přísluší 

dospělému. 

 

 

 



U této části práce asistuje dospělý! Pokud nemáte tavnou pistoli, zkuste přilepit 

Herkulem. 

 

9) Oči - na korálky naneseme lepidlo z tavné pistole a zatlačíme do menší bambulky. 

Buďte opatrní, stačí trošku, aby se lepidlo nerozlezlo. 

 

10)  Zobáček - trochu lepidla dáme dovnitř zobáčku, aby držel u sebe. Pak dáme 
lepidlo na vnější část a vtlačíme do menší bambulky. 

 

 

11) Křidýlka - lepidlo dáme na křidýlka a zatlačíme do velké bambulky. 

 

 

12) Lepidlo dáme na střed spodní větší bambulky, na části křidýlek a vlnu mezi ně. 

Tam přilepíme hotovou hlavičku. 



 

13) Lepidlo dáme na nohy a na ně přilepíme kuřátko. Hotovo       

 

 

Tady je celá naše rodinka. Králíčci jsou ze tří bambulek, mají i ocásek. A pavoučka z filcu 

si vymyslela a částečně i ušila Sofinka       Přejeme hezké tvoření. 



 

 


