KRÁLÍČEK Z PAPÍRU
Budete potřebovat list papíru A4 (bílý nebo barevný), nitě, lepidlo, fixy nebo pastelky.
List papíru rozstřihnete po delší straně na 4 stejně široké pruhy. Dva pruhy spojte lepidlem tak,
aby vznikl jeden dlouhatánský a z něj poskládejte harmoniku. Hotovou harmoniku převažte
v půlce nití a na obou stranách slepte plošky nad a pod provázkem k sobě. Tím se harmonika
spojí do kruhu a tělo králíčka je připraveno. Uši, tlapky a čumáček si navrhněte a vybarvěte
podle své fantazie. Všechno přilepte na své místo a je hotovo :o) Na dozdobení může králík
dostat třeba mašli za ucho a místo nosu bambulku či parádní knoflík. Také můžete do tělíčka
vlepit špejli, aby šel králíček zapíchnout do květináče ...

ROSTLINY
1) Připravte si čtvrtku, temperové nebo akrylové barvy, štětec, 15-20 tyčinek na čištění uší
svázaných k sobě, kousek kartonu.
Na čtvrtku namalujte větvičku nebo celý kmen stromu. Na karton vymáčkněte bílou,
růžovou a červenou barvu a malinko promíchejte. Svazek tyčinek použijte jako razítko 
namáčejte ho do směsi barev a můžete tisknout, dokud větvička nebo strom nevypadají jako
obsypané květy.
2) Budete potřebovat papír tmavé barvy, 2 roličky od toaletního papíru, nůžky, temperové či
akrylové barvy, kousek kartonu.
Roličku nastříhejte do 1/3 a druhou do 1/4 na jemné proužky a trochu je rukou rozplácněte
– vznikne tvar připomínající sluníčko. Vymáčkněte trochu bílé barvy na karton, namočte
rozstříhanou ruličku a několikrát na stejném místě obtiskněte na papír. Vzniknou krásné
pampelišky, kterým jen stačí domalovat stonky. Pokud chcete tisknou barevné květy na bílý
(světlý) papír, měla by mít každá barva své vlastní razítko :o)))

PTÁČCI Z OŘECHU
Potřebujete skořápky vlašských nebo pistáciových ořechů nebo slupky z arašídů, temperové či
akrylátové barvy, čtvrtku, fixy, lepidlo.
Skořápky si nejprve nabarvěte, na čtvrtku si namalujte strom a na jeho větvičky přilepte ptáčky
a domalujte jim křidélka, ocásky, oči a zobáček.

KROPENATÁ VAJÍČKA
Potřebujete jen vymáčknout několik různých temperových barev na kousek kartonu a pak už
můžete razítkovat svazečkem tyčinek na čištění uší :o)

