
Milé děti, zdraví Vás vychovatelky ze školní družiny, doufáme, že se máte v této 

nelehké době dobře a že jste všichni zdraví. No a jak už jste si zvykli, tak naše 

školní družina si pro Vás připravila zase nějaké tvoření, abyste si mohli zkusit 

také doma třeba s rodiči či sourozenci něco vytvořit. Budeme moc rádi,  když  

nám své výtvory taky ukážete, až se společně zase uvidíme. Dneska jsme si pro 

Vás připravily ptačí budku – krmítko a ozdobného motýla. 

 

PTAČÍ BUDKA 

Budete potřebovat : krabici od mléka či džusu, temperové barvy, nožík, tužku 

popřípadě nějaký malý klacík. 

Postup :  Na krabici od mléka či džusu si asi uprostřed namalujeme tužkou větší 

kolečko, které pak s pomocí maminky či tatínka vyřežeme nožíkem. Krabici 

potom nabarvíme nějakou jarní barvou – my jsme zvolily zelenou, ale Vaší 

fantazii se meze nekladou. Když nám barva zaschne, můžeme na budku 

namalovat třeba nějaké květiny nebo, co nás zrovna napadne. Nakonec si pod 

otvorem uděláme ještě jeden menší, aby měli ptáčkové na čem sedět, a 

vložíme do něj tužku nebo malý klacík. Budku pak můžeme zavěsit někde na 

větev nebo třeba na balkon, a když tam ptáčkům přidáte ještě nějaké zobání, 

budou moc rádi a Vy uděláte dobrý skutek. 



 



 

MOTÝLI 

Budete potřebovat :  tvrdý bílý papír, kolíček na prádlo, barevné papíry, lepidlo, 

popřípadě pastelky, tavnou pistoli. 

Postup :  Nejprve si tužkou namalujeme a vystřihneme z bílého papíru tvar 

motýlích křídel, každý motýl je má trošku jinak, takže záleží na Vás, který tvar 

zvolíte.  Potom si z barevných papírů vystřihnete různě velká a barevná kolečka 

a lepidlem na křídla nalepíte. Pokud nemáte barevný papír, můžete si křídla 

vyzdobit pastelkami. Nakonec křídla nalepíme tavnou pistolí na kolíček na 

prádlo, pokud nemáte tavnou pistoli, zkuste nějaké lepší lepidlo. Takto 

vyzdobeného motýlka si pak můžete doma připnout kamkoliv, třeba na záclonu 

a udělat tím mamince radost. 

 


