
Velikonoční osení

Velikonoce se blíží, je tedy 
nejvyšší čas pustit se do 

pěstování osení, oblíbené
jarní dekorace.

Pojďte se nechat inspirovat 
a zkuste s dětmi vyrobit 

velikonoční osení.



Osení ve skořápkách

Budete potřebovat:

• vyklepnuté, vymyté skořápky od vajec (je lepší škořápku klepnout
výše, aby byla vyšší)

• zeminu

• různé druhy osení (pšenice, žito, travní osivo, můžeme použít i
bylinky –např.  řeřichu)

• černý fix, kterým si na skořápky nakreslíte různé druhy obličejů.

Postup:

Do připravených vymytých skořápek dáme pomocí lžíce zeminu. Na 
zeminu dáme pár zrnek osení. Semínka ještě opatrně přikryjeme trochu
zeminy. Pomocí rozprašovače zeminu se semínky pokropíme, a pak už
jen čekáme, až semínka vyklíčí a vyrostou.

Skořápky s osením dáme na teplé místo, průběžně zaléváme. Je potřeba
dát pozor na přemokření, aby semínka nezačala plesnivět. Aby osení
nepřerostlo a vypadalo stále hezky, není nic jednoduššího, než ho 
zastřihnout nůžkami. 



Panáček Trávníček
Budete potřebovat:

• silonové punčocháče

• piliny, hlína nebo kokosové vlákno

• osivo (pšenice, žito, travní osivo, řeřicha)

• hlubší talířek či misku

• provázek, korálky, knoflíky a další dekorace k dotvoření
obličeje

Postup

Punčochu natáhněte přes hrnek nebo misku. Díky tomu se vám
bude lépe plnit. Dovnitř dejte nejprve semena, a ty zasypejte
substrátem. Konec pak svažte provázkem a postavte punčochu
semeny nahoru. Dotvarujte požadovaný vzhled obličeje. Chcete-
li mu udělat nos či uši vezměte trochu zeminy i s punčochou, 
povytáhněte ji a zavažte provázkem.

Jakým způsobem hlavu dozdobíte záleží na vaší fantazii. Oči
můžete udělat například z barevných knoflíků či korálků. Stejně
dobře poslouží i starý pěnový tácek, z něhož můžete vystřihnout
pusu, oči či uši a domalovat vše fixami.

Panáčka nezapomeneme pravidelně zalévat do misky.



Alternativa v 
plastu ☺



Nauč se velikonoční 
koledu

Hody,hody, doprovody
Hody, hody doprovody, 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný.



• Skořápky https://www.alik.cz/a/vlasate-skorapky

• https://prima-receptar.cz/panacci-z-pilin-a-obili/

• https://hobby.instory.cz/dilna/3214-jarni-dekorace-vyrobte-si-z-
velikonocniho-oseni-netradicni-zelene-hlavy.html

• https://pixabay.com/cs/
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