
Rozprávka o maľovanom vajíčku 
 

-Bola raz jedna sliepočka a tá zniesla vajce. - Kde? -Pod plotom. 
-A potom? Čo sa stalo s vajíčkom  pod plotom? -Našlo ho dievčatko s vrkočom. 
-A potom? Čo povedalo dievčatko  s vrkočom? -Dievčatko s vrkočom povedalo: „Však je to 
pekné vajíčko?“ „Pekné je, pekné, ale by bolo ešte krajšie, keby bolo zelené ako ja,“ povedala 
trávička. 
„Pekné je, pekné, ale by bolo ešte krajšie, keby bolo žlté ako ja,“ povedala púpava. 
„Pekné je, pekné, ale by bolo ešte krajšie, keby bolo červené ako ja,“ povedala mašlička. 
-A potom? Čo urobilo dievčatko s vajíčkom, čo našlo pod plotom? 
-Dievčatko s vrkočom poprosilo trávičku, či by mu nedala zelenú farbičku. 
-A dala mu ju? -Dala. Tri kvapky a jednu pridala. 
-A potom? Čo urobilo dievčatko s vrkočom? 
-Dievčatko s vrkočom poprosilo púpavu, či by mu nedala farbičku do daru. 
-A dala mu ju? - Dala. Päť kvapiek a jednu pridala. - A potom? Čo urobilo dievčatko 
s vrkočom? 
-Dievčatko s vrkočom poprosilo mašličku, či by mu nedala červene trošičku. 
-Dala. Sedem kvapiek a jednu pridala. -No a potom? Čo bolo za plotom? 
Dievčatko namaľovalo na vajíčko červenú mašličku, žltú púpavu a zelenú trávičku. To vám 
bola krása! Krajšie vajíčko nevidelo ani slniečko. Zobudilo preto vŕbu pri potoku, stromy 
v sade, včielky v úli, kvietky na lúke a chlapca –sedmospáča. - A potom? 
Na vŕbe narástli bahniatka, na stromoch sa rozvili pupence, z úľa vyleteli včielky, na lúke 
rozkvitli kvietky a chlapec – sedmospáč vyskočil z postele a zvolal veselo: 
-Zuzka, daj mi to maľované vajíčko! 
-A ona mu ho dala? - Dala a jedno mu ešte pridala. Vieš prečo? 
-Neviem, ja som ešte malá. 
-Lebo slniečko pekne svietilo, stromy kvitli, včielky bzučali, kvety voňali a ľudia sa radovali, 
že je jar. 
-A potom za plotom bol zvonček a rozprávočke o maľovanom vajíčku je konček. 
 

    

 


