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Výroba kočičky a chrastících vajíček 

metodou kašírování 

 

Na kočičku potřebujeme: 

- Láhev od sirupu (nejlépe YO) 

- Papíry z reklamních letáků a novin 

- Bílé papíry (4-5ks) 

- Polystyrénovou kouli 

- Tekuté lepidlo  na tapety Tapoza (litr cca 20,-Kč) 

 

Láhev od sirupu zbavíme uzávěru a kroužku. Poté tavnou pistolí (nebo jinou 

metodou) přilepíme polystyrenovou kouli k hrdlu láhve. Papíry si natrháme 

na menší kousky. Lepidlo tapozu si vylejeme do misky, kousky papíru tam 

potom namáčíme a mokré pokládáme na láhev tak dlouho, dokud 

nepokryjeme novinami celou lahev i celou polystyrenovou kouli. Lepidla 

dáváme tolik, aby nám papír na skle držel, ale zase ne aby nám lepidlo 

odkapávalo nebo stékalo ve velkém množství.   Poté, co jsme celou láhev 

oblepili novinovým papírem, můžeme použít k dokončení několik archů 

bílého papíru, aby nám potom letáky neprosakovaly bílou barvou (není 

nutné).  Z papíru namočeného do lepidla vytvarujeme také ouška, čumáček, 

tlapky, ocásek (pro menší děti: tlapky a ocásek se může na  - hotovou – 

sochu namalovat, nemusí se tedy tvořit).  Sochy potom necháme delší dobu 

důkladně uschnout. Výsleedek pak vypadá asi takto: 
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Dokončení je už výrazně 

jednodušší. Na suché sochy 

naneseme bílou barvu – 

pečlivě a všude. Po mírném 

zaschnutí můžeme nanášet i 

další barvy. Očička uděláme 

pečlivě (případně i fixou). Na 

tělíčko kreslíme různé pruhy, 

flíčky a podobně dle 

fantazie. 

 

Fousky nalepíme vteřinovým lepidlem nebo tavnou pistolí. Kde je vezmeme? 

Ostříháme smetáček s černými chlupy :o)  Stačí nám 10 ks na jednu sadu 

vousků. Necháme ještě přes noc uschnout... a sochy jsou hotové! 
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Na chrastící vajíčka potřebujeme: 

- Plastový obal od velkého kinder-vajíčka 

- Papíry z reklamních letáků a novin 

- Bílé papíry (2-3ks) 

- Lepící pásku 

- Náplň do kindervajíček (drobné kamínky, čočka a podobně) 

- Tekuté lepidlo  na tapety Tapoza (litr cca 20,-Kč) 

Pro menší děti, který by dílničku nezvládly, jsem připravila jednodušší 

tvoření. Do velkého obalu od kindervajíčka dáme drobné předměty jako jsou 

kamínky, čočka, korálky a podobně. Vajíčeko zavřeme a pro jistotu zalepíme 

izolepou. Stejně jako u kočiček,  natrhané reklamní letáky namáčíme do 

lepidla a nanášime na vajíčko, poslední vrstvu uděláme za použití bílého 

papíru. Přebytečné lepidlo dlaněmi odstraníme z vajíčka pryč (to pečlivě 

uhladíme). Opět necháme 

delší dobu zaschnout.  

Dokončení je už ta jednodušší 

část dílničky. Na zachlé 

předměty nanášime nejdříve 

bílou barvu – pečlivě a všude. 

Na štěrchátka potom můžeme 

malovat drobné motivy, 

kytičky, lístečky, vzory,  

obličeje, dle fantazie dětí. 

Necháme opět důkladně 

zaschnout a je hotovo. 

Hudební nástroj pro děti je 

hotov, ale zcela malým dětem 

– kojencům – bych ho rozhodně na hraní nedávala. 


