
  

Hrneček s čajem



  

Ahoj! Máš rád(a) čaj? A jaký? Černý, ovocný nebo bylinkový? Můžeš si 
zkusit vyrobit hrneček s čajem z papíru. Uvařte si s mamkou teplý čaj a 

pusťte se do práce. Budeš k tomu potřebovat čtvrtku, barevný papír, 
lepidlo, fixy nebo pastelky a provázek.



  

Začni tím, že si ustřihneš proužek papíru o velikosti 20 x 15 cm. Velikost je 
přibližná, můžeš si ji určit 

sám (a ) a mamka nebo taťka ti  s tím pomůže. Tento papír si fixou libovolně 
pokresli a poté

zahni na kratších stranách proužek.



  

Na ohnuté konce papíru nanes lepidlo a přilep na čtvrtku do obloučku podle obrázku.



  

Hrnečku teď ještě chybí ouško. Ustřihni si proužek papíru z jiné barvy, konce 
opět ohni a přilep na hrneček.



  

Nyní si připrav cedulku, abychom věděli, že máme v hrnečku opravdu čaj. Popros mamku či taťku, 
aby ti předkreslili tvar na cedulku podle obrázku. Ty si tento tvar vystřihni a fixou dokresli. Pokud jsi 

šikovný (á) můžeš napsat i slovo „čaj“ podle návodu. Pokud ne, popros dospěláka a on nápis 
napíše. K cedulce poté připevni provázek do dírky udělané děrovačkou. Pokud ji nemáš, stačí 
ostrým nástrojem udělat do cedulky dírku a provázek provléknout. Poté provázek s cedulkou 

připevni k hrnečku sešívačkou. Pokud ji nemáš, opět stačí udělat dírku ostrým nástrojem a provázek 
provléknout a zavázat na uzel.



  

Teď už jen stačí poprosit dospěláka, aby ti nakreslil šablonu celého citronu nebo 
jen poloviny.

Ty si jednu nebo obě šablony obkresli a vybarvi. Určitě víš, jakou barvu má 
citron!



  

Před tebou je poslední úkol. Vybarvit si pozadí jakou barvičkou 
chceš. Můžeš fixami, voskovkami nebo pastelkami. Jsi 

hotový (á), máš radost? Teď ochutnej čaj, který ti předtím uvařila 
mamka. Třeba je také tak dobrý, jako ten z papíru!
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