
 

Kuriatko 3x inak 

   

Potrebujeme: 

- polystyrénové vajíčko (BZ53129W17), 

- žlté nanukové paličky (EPL200004), 

- rolku od toaletného papiera, 

- priehľadnú fóliu (napr. FL450230), 

- disperzné lepidlo (KP528050), 

- zlatý trblietavý prášok (FL57806), 

- žltú farbu (ED062603), 

- žltú perleťovú farbu (HA23421), 

- očká (AP2048/SBWE), 
- štetec (ED040182), 

- červený a žltý vlnitý kartón (FL78409), 

- červený a žltý tvrdší papier (NT0042/FP), 

- čierny tvrdší papier (CI75910), 

- pierka (CI259990), 

- lepiacu pásku (ED075004), 

- dierkovač (JR4014), 
- šidlo, 

- nožnice (SY45310). 

 



 

1. Vajíčkové kuriatka sú vyrobené z polystyrénových vajíčok, 6 cm vysokých. Vajíčka namaľujeme 

na žlto, ev. aj inými farbami. Necháme zaschnúť.  

2. Nalepíme dve pohyblivé oči (0,8 cm). Z tvrdšieho červeného papiera vystrihneme trojuholník 

vysoký 2 cm a v základni široký 1 cm a prilepíme ho pod oči ako zobák.  

3. Vyberieme si jedno dlhšie pierko (12 – 13 cm) a dve kratšie pierka (8 – 9 cm). Pierka môžeme 

pravdaže aj skrátiť na požadovanú veľkosť. 

4. Šidlom urobíme v zadnej hornej časti vajíčka dierku smerom dole, kvapneme do nej lepidlo 

a zapichneme dlhšie pierko.  Po bokoch vajíčka nalepíme kratšie pierka. Necháme zaschnúť a je 

hotovo. 

5. Trojuholníkové kuriatko tvoria 3 nanukové paličky zlepené do trojuholníka.  

6. Z červeného tvrdšieho papiera vystrihneme dve nožičky (2 cm dlhé, v najširšom mieste široké 1 

cm) a trojuholník – zobák (1 cm vysoký a 1cm široký v základni). Z vlnitého žltého kartónu 

vystrihneme kruh – hlavu (priemer 3 cm). Z tvrdšieho žltého papiera vystrihneme krídla (veľkosť 

v najširších častiach – 7,5 x 8,5 cm). Majú tvar ruky z prstami. A ešte si z čierneho tvrdšieho 

papiera vystrihneme dva malé kruhy (oči) s priemerom 0,5 cm. Na ich výrobu môžeme použiť aj 

dierkovač.  

7. Nožičky prilepíme na jednu stranu trojuholníka z nanukových paličiek, hlavu na vrchol 

trojuholníka oproti nožičkám, oči a zobák na kruh hlavy a krídla na strany trojuholníka po oboch 

stranách hlavy. Hlavu lepíme spredu, nohy a krídla zozadu. 

8. Pripravíme si kus priesvitnej fólie 18 x 11 cm. Polovicu fólie natrieme disperzným lepidlom 

a posypeme zlatým trblietavým práškom. Prehneme nenatretú polovicu cez tú natretú 

a necháme zaschnúť. Vznikne nám obdĺžnik  9x 11 cm. Po zaschnutí vystrihneme z obdĺžnika 

trojuholník s výškou 9 cm a dĺžkou základne 11 cm. Následne tento trojuholník nalepíme 

lepiacou páskou na zadnú stranu konštrukcie z nanukových paličiek. Kuriatko tak bude mať 

trblietavé bruško. Dve kuriatka sú hotové. 

9. Valcovité kuriatko vyrobíme z polovice rolky toaletného papiera. Natrieme ju na žlto (aj vo 

vnútri) a necháme zaschnúť. 

10. Nalepíme dve pohyblivé oči (1 cm). Z  červeného vlnitého kartónu vystrihneme trojuholník 

vysoký 2 cm a v základni široký 1.5 cm a prilepíme ho pod oči ako zobák.  

11. Vyberieme si 3 perka dlhé cca 8 cm, alebo pierka skrátime na potrebnú dĺžku. Jedno prilepíme 

zvonku zozadu hlavy kuriatka a dve pierka (jedno po každej strane) nalepíme zvnútra na prednú 

stranu rolky od toaletného papiera a môžeme sa tešiť troma kuriatkami.  


