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Tradice – velikonoční vajíčka

Workshop bude trvat 2 hodiny .

Prezentuje slavnou českou tradici zdobení kraslic.

Prezentace některých technik, cvičení – dekorace.

Připojení k internetu, vejce, lžíci, svíčka, voskové tyčinky různých barev , špendlík s 
kulatou hlavičkou, tužka .

Nejprve poskytneme informace o tradici, poté předložíme návod k nácviku práce 
seniorů a také přidáme nějakou inspiraci.
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Úvod



Úvod

• České velikonoční symboly :
• kraslice

• pomlázka 

• V našem workshopu prezentujeme zdobení velikonočních vajíček a 
zkoušíme si vajíčka ozdobit sami.



Kraslice

Dívky zdobí kraslice, aby je na
Velikonoční pondělí darovaly
chlapcům. Způsobů zdobení
Velikonočních vajíček je velmi
mnoho.



Pomlázka

Velikonoční pomlázka je pletená
z proutků vrby (kočičky). Už po
staletí ho využívají chlapci , kteří
chodí na Velikonoční pondělí
koledovat a symbolicky šlehat
děvčata po nohách .



Techniky zdobení 

1. Batika rostlinami.
2. Mořená vejce s konturou.
3. Vosková batika.
4. Voskový reliéf.
5. Velikonoční vajíčka malovaná 

inkoustem.
6. Slaměné zdobení.
7. Velikonoční vajíčka zdobená 

drátem.
8. Škrabání velikonočních 

vajíček.
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Snímek 
30 minut online, 1 hodina offline.

Dekorace velikonočních vajíček.

Různé dekorační techniky.

Přístup k internetu, vejce, lžíce, svíčka, voskové tyčinky, špendlík s kulatou hlavičkou, 
tužka.

Podívejte se na snímky 12, 13, 14, 15 a zkuste ozdobit vajíčka podle návodu.

Online pro zahájení aktivity, offline pro dokončení.



Vlastní velikonoční vajíčko?

Reliéfní technika



Jak vyfouknout vajíčko?



Jak malovat voskem



Podrobné pokyny



České 
Velikonoce
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Závěr

• Náš workshop se 
snaží ukázat české 
velikonoční tradice, 
především zdobení 
kraslic.

• Senioři si mohou 
vyzkoušet zdobení 
vajíček technikou 
voskového reliéfu.
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