OŠILIMO BARVICE IN USTVARJAJMO

Dragi učenec in učenka.
Verjamem, da zelo rad ustvarjaš in tokrat za to ne boš potreboval veliko pripomočkov. Po koncu današnjega
ustvarjanja bodo vse tvoje barvice ošiljene in vsaka učiteljica bi bila v šoli tega zelo vesela

. Te zanima

kako boš ustvarjal? Beri naprej.

Kaj potrebuješ?
* list ali drugo podlago za ustvarjanje
* barvice
* šilček
* lepilo

Navodila:
Najprej razmisli, kaj boš narisal na
podlago. Mogoče travnik s cveticami,
kakšno žival, mesto, avtomobil ...?
Idejo boš na podlago narisal z barvicami, a nekatere stvari boš oblikoval z 'ošiljki' barvic. Kaj to pomeni? Ko
barvice ošiliš, dobiš odpadni del, ki je lahko krajši ali daljši, odvisno koliko dolgo šiliš barvico. Te 'ošiljke'
domiselno uporabi na svoji sliki in jih z lepilom prilepi na podlago. Z njimi lahko na primer upodobiš cvetove
cvetic, gume koles pri avtomobilu, travnik pri hiši, grivo pri konju ... idej je ogromno. Sliko na koncu še
pobarvaj – pri tem lahko uporabiš tudi majhne delce barvice, ki pri šiljenju odletijo stran. S prstom jih nanesi
na sliko, rahlo podrgni in dobil boš nežno pobarvane oblike

.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* Irena Mejač

ORIGAMI – ŽABA

Dragi učenec in učenka.
Si se te dni sprehajal ob kakšnem potoku ali ribniku? Si slišal regljanje? V tem času žabice že veselo regljajo
in kvakajo. Zakaj ne bi žabe iz papirja izdelal tudi sam? Sledi spodnjim navodilom in s pravilnim
prepogibanjem papirja boš lahko izdelal celo žabjo družino.

Kaj potrebuješ?
* zelen papir (lahko tudi navadni papir, ki ga pobarvaš?
* bel papir
* flomastre
* podlago
* lepilo
* škarje

Navodilo:
Za lažje razumevanje sem spodnjim opisom dodala še slikovni prikaz.

1. Vzemi papir in ga obrni tako, da bo daljša
stranica obrnjena vodoravno.
2. Spodnji levi kot papirja prepogni navzgor, tako
da poravnaš rob z robom, kot kaže slika. Odvečni
del papirja odreži.
3. Dobiš prepognjen trikotnik, ki ga obrni tako, da
je njegov vrh obrnjen navzgor. Vrh trikotnika
prepogni nekoliko navzdol.

4. Desni kot trikotnika prepogni proti sredini in ravno tako naredi še z levim kotom trikotnika.
5. Dobljeno obliko obrni na drugo stran in že lahko vidiš obraz in oči žabe. Štrleče vrhove na obeh straneh
nekoliko prepogni navzdol.
6. Iz belega papirja izdelaj oči žabe in jih prilepi na ustrezno mesto. Oči lahko tudi narišeš s flomastrom. Na
obraz nariši še usta in nosnice.

Obraz žabe lahko prilepiš na podlago in dorišeš
še preostali del telesa. Seveda lahko celotno
žabo izdelaš tudi iz papirja.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* krokotak.com

POLETNO OBUVALO

Dragi učenec in učenka.
Z vsakim dnem smo bližje poletju in vročim temperaturam. Takrat komaj čakamo, da se obujemo v lahka
poletna obuvala, da nam je čim hladneje. Danes si boš lahko sobo okrasil s skoraj pravim poletnim obuvalom,
ki ga boš izdelal iz papirja in se tako v mislih že odpravil na poletni sprehod.

Kaj potrebuješ?
* barvni papir
* škarje
* lepilo
* svinčnik
* barvice in flomastre

Navodilo:
Na barvni papir stopi bos z obema stopaloma. Vsakega posebej s svinčnikom obriši na barvni papir in dobljeni
obliki izreži. Sedaj si izdelaj poljubno obuvalo. Iz barvnega papirja izdelaj pisane trakove, ki jih lahko še
dodatno okrasiš s flomastri in jih prilepi na izrezano stopalo. Prilepiš jih
tako, da oba konca vsakega traku premažeš z lepilom in prilepiš na
izrezano stopalo. Če boš izdeloval japonke, moraš obuvalo izdelati iz
več trakov, saj mora biti med palcem in prsti prostor za trak
slike za lažjo predstavo.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na
andreja.koprivc@guest.arnes.si

Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* preschoolactivities.us

. Glej

MORJE V PLASTENKI

Dragi učenec in učenka.
Si predstavljaš, da bi imel morje kar doma? Ker to seveda ni mogoče, si lahko pričaraš vsaj delček le-tega.
Verjemi, da te bo pogled na izdelek vedno napolnil s pozitivno energijo in z mislimi odpeljal na brezskrbne
dneve.

Za izdelavo ne boš potreboval veliko pripomočkov, le ustvarjalnost in domišljijo. Preberi naprej.

Kaj potrebuješ?
* prazno prozorno plastenko ali steklen kozarec
* vodo
* modro barvo (jedilno, tempera barvo)
* flomastre ali barvni papir
* močnejše lepilo

Navodilo:
Na plastenko ali steklen kozarec s flomastri nariši željene morske motive. Lahko narišeš ribe, morsko rastlinje,
rakovice, školjke ... vse kar najdeš v morju. Če želiš, lahko vse našteto izdelaš iz papirja in nalepiš na plastenko
oziroma kozarec. Na dno lahko nasuješ nekaj peska ali kamenčkov. Ko si z izdelkom zadovoljen, ti manjka
samo še morje!

Vodo obarvaj z modro barvo in napolni plastenko/kozarec. Čudovito, kajne?

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na
andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* pinterest.com

PIRATI

Dragi učenec in učenka!
Si že kdaj izdeloval pirate? Le-ti velikokrat nastopajo v raznih filmih, pravljicah in veljajo za ne prav prijazne
osebe. Sam boš piratu narisal prijazen obraz z nasmeškom in tako izdelal prijaznega pirata, ki bo krasil tvoj
dom in poletno dekoracijo. Poleg lahko izdelaš še ladjice, poletno obuvalo po mojih navodilih ter kakšno
morsko žival in si tako v sobi pričaraš pravo poletno vzdušje!

Kaj potrebuješ?
* plastičen/papirnat krožnik
* lepilo
* škarje
* odpadni kosi blaga, volne
* gosta tempera barva
* flomastri

Navodila:
Na plastičen ali papirnat krožnik s flomastrom potegni črto, ki bo ločevala obraz od piratove rute na glavi.
Krožnik z gosto tempera barvo pobarvaj v ustrezni barvi obraza, ravno tako v ustrezni barvi pobarvaj in okrasi
piratovo ruto. Ko se barva posuši, na obraz nariši oči, nos, usta, brado. V kolikor imaš odpadno blago lahko
iz njega izdelaš prevezo za oko, piratsko kapo, iz volne pa lahko izdelaš lase, ki jih z lepilom prilepiš na
podlago. Vse lahko tudi preprosto izdelaš iz papirja ali narišeš s flomastrom.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* iheartcraftythings.com

PAPIRNATO LETALO

Dragi učenec in učenka.
Zagotovo si že kdaj izdelal letalo iz papirja. Obstaja več različnih načinov, kako s prepogibanjem papirja
dobiti različne modele letal. Spodaj so navodila za izdelavo preprostega letala. V kolikor povabiš k izdelavi
še ostale družinske člane, lahko na koncu pripravite tekmovanje, čigavo letalo bo najdlje poletelo.

Kaj potrebuješ?
* papir

Navodilo:
List postavi tako, da bo daljša stranica obrnjena navpično. Nato levi in desni kot papirja zavihaj navznoter
proti sredini, da dobiš trikotnik, kot kaže spodnja slika. Iz vrha letala prepogni obe strani letala navznoter, kot
kaže druga slika. Dobljeno obliko prepogni po daljši stranici in dobil boš letalo.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* pinterest.com
* es.123rf.com

PISANE MEDUZE

Dragi učenec in učenka.
Si že kdaj bil na morju in videl meduzo? So različnih barv in oblik, nekatere opečejo, druge ne. V kolikor
imaš vse spodaj zapisane pripomočke, si boš lahko meduzo izdelal sam. Pri izdelovanju luknjic naj ti pomaga
starejši družinski član.
Kaj potrebuješ?
* papirnat ali plastičen krožnik
* daljše vrvice
* barvni papir ali tempera barvo
* škarje
* lepilo

Navodilo:
Krožnik prereži na polovico in ga z gostejšo tempera barvo pobarvaj ali s koščki barvnega papirja prelepi. Ko
se barva ali lepilo posuši, na spodnji del krožnika izvrtaj luknjice. Pomaga naj ti starejša oseba. Luknjice lahko
izvrtata s pomočjo škarij, z vijakom in kladivom, vrtalnim strojem ... Naredita jih toliko, kolikor imaš vrvic.
Skozi vsako luknjo vstavi vrvico in jo zaveži, tako boš dobil lovke meduze. Na krožnik lahko dorišeš še oči
ali usta meduze.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* nontoygifts.com

POČITNIŠKI KOZARČEK

Dragi učenec in učenka.
Na kaj pomisliš, ko zaslišiš besedo poletje? Poleg morja, bazena, počitnic in brezskrbnih dnevov, ti misli
zagotovo odhitijo tudi h kozarčku ohlajenega soka ali vode, ki se v vročih dneh še kako prileže. Po današnjih
navodilih boš iz papirja izdelal kozarček, ki ga boš prilepil na podlago in dodal v sobo k preostali dekoraciji.
Veselo na delo
Kaj potrebuješ?
* podlago in list
* škarje
* lepilo
* slamico
* barvice in flomastre

Navodilo:
Na papir nariši kozarček poljubne oblike. Temu doriši na vsaki strani
še rob, katerega boš premazal z lepilom in prilepil na
podlago. Za lažje razumevanje si oglej sliko.
Kozarček in robova izreži in ga z barvicami ali flomastri
ustrezno okrasi. Vsebino kozarčka pobarvaj z ustrezno
barvo pijače, dorišeš lahko še led, limono ...

. Nato

kozarček prilepi na podlago tako, da robova kozarčka
namažeš z lepilom. Kozarček bo tako 'odstopal' od podlage.
Ozadje podlage pobarvaj, v kozarček pa dodaj slamico, ki jo lahko prilepiš z lepilom ali lepilnim trakom.
Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* krokotak.com

USTVARJANJE S PESKOM IN LEPILOM

Dragi učenec in učenka.
Povabi ostale družinske člane na sprehod po bližnji okolici doma in s seboj vzemi majhno vrečko. Zagotovo
lahko v okolici najdeš nekaj drobnega peska, mivke ali zemlje. To bo eden izmed tvojih pripomočkov za
današnjo nalogo. Te zanima, kaj lahko ustvariš iz tega? Preberi si spodnja navodila in veselo na delo.

Kaj potrebuješ?
* podlago
* drobno mivko, pesek ali zemljo
* lepilo
* barvice, flomastre ...

Navodilo:
Vzemi si primerno podlago, ki je lahko navadni list, risalni list, odpadni
papir ... Nato z lepilom (lahko je tekoče ali v stiku) na podlago nariši
željeno sliko. Če boš delal s tekočim lepilom, bo delo lažje, saj boš videl,
kaj si narisal. V kolikor boš delal z lepilom v stiku, bo naloga malenkost
zahtevnejša, saj boš težje videl sledi lepila. Ko si s sliko zadovoljen, si
zaščiti mizo s časopisnim papirjem ali pojdi ven in na sliko posuj
pesek/mivko/zemljo. Le-to se bo na lepilo prijelo in tako boš dobil čudovito umetnino. Počakaj, da se slika
posuši in lahko jo obesiš na steno v svoji sobi.

Vesela

bom

tvojega

sporočila

andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* createandcraft.snydle.com
* tinkerlab.com

ali

fotografije

na

POTAPLJAČ

Dragi učenec in učenka.
Si že bil kdaj na morju ali v bazenu? Si se poskusil potopiti pod vodno gladino? Nekateri obožujejo potapljanje
in radi opazujejo podvodni svet. Glavna oprema potapljača sta zagotovo maska in dihalka, na kateri ne smeš
pozabiti pri današnjem ustvarjanju. Naslikal boš namreč potapljača – lahko upodobiš sebe ali si nekoga
izmisliš.

Kaj potrebuješ?
* barvice, flomastre, tempera barve, vodene barvice ...
* podlago za ustvarjanje
* slamico
* lepilo
* po želji morske školjke, pesek ... za okrasitev slike

Navodilo:
Na podlago nariši potapljača, ki bo obrnjen z glavo navzdol. Roki bo imel iztegnjeni proti morskemu dnu,
noge pa v zrak. Oblečen je lahko v kopalke ali potapljaško opremo, na glavi naj ima masko. Okrog njega
najbrž plavajo različne ribe, mogoče so okrog njega tudi skale ali alge. Je na dnu mogoče tudi morska klobasa,
rakovica ali školjka? Seveda ne pozabi tudi na dihalko – lahko jo narišeš, lahko pa uporabiš slamico, ki jo z
lepilom nalepiš na potapljačeva usta in jo usmeriš proti gladini. Če imaš doma kakšno morsko školjko, jo
lahko z lepilom prilepiš na podlago, na morsko dno pa lahko na namazano lepilo posuješ pesek.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* pinterest.com

ŠTORKLJE GNEZDIJO

Dragi učenec in učenka.
Si opazil, da so se ptice selivke vrnile v naše kraje? Med njimi so tudi štorklje, ki že pridno gnezdijo v svojih
velikih gnezdih na vrhu drogov ali dimnikih streh. Si jih že kdaj videl? Največ jih lahko vidiš v Prekmurju, ki
je poznano tudi kot pokrajina štorkelj. Danes pa bodo po mojih navodilih štorklje gnezdile tudi pri vas doma.

Kaj potrebuješ?
* podlago za ustvarjanje
* barvni papir
* flomastre, barvice
* lepilo
* travo ali seno

Navodilo:
Tokrat boš na podlagi izdelal gnezdo štorkelj, ki bo na dimniku strehe. Rdeč ali temno rjav barvni papir natrgaj
na koščke. Le-te boš z lepilom nalepil na podlago tako, da bodo nalepljeni v obliki dimnika na strehi. Če imaš
možnost, lahko gnezdo ponazoriš s posušeno travo, ki si jo nekaj dni nazaj nabral v okolici doma in jo posušil
ali z nekaj sena. V gnezdo nariši še štorklji, lahko ju tudi oblikuješ iz dveh kroglic papirja kateri nalepiš in
jima dorišeš vrat in dolg kljun. Za lažjo predstavo si oglej sliko.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* pinterest.com

USTVARJAJ Z AVTOMOBILČKI

Dragi učenec in učenka.
Si iz naslova predstavljaš, kaj boš danes ustvarjal? Najbrž ne, kajne?

Imaš doma avtomobilčke, majhne

traktorčke, tovornjake in druga majhna vozila? Jih ima mogoče mlajši bratec ali sestrica? V kolikor najdeš
vsaj enega, je tokratna naloga kot nalašč zate.
Kaj potrebuješ?
* tempera barve različnih barv
* podlago za ustvarjanje
* avtomobilčke, tovornjake, traktorčke ...

Navodilo:
Na paleto ali manjši krožnik si namešaj različne tempera barve. Le-te naj bodo gostejše, saj boš tako lažje
ustvarjal. Tvoja naloga bo, da prosto ustvarjaš z različnimi majhnimi prevoznimi sredstvi na podlago. Kolesa
vozila namoči v tempera barvo in ga 'zapelji' po podlagi v različne smeri. V drugo barvo namoči kolesa
naslednjega vozila in zopet pelji vozilo po podlagi. Sledi vozil se lahko križajo, sekajo, nekatere sledi bodo
večje, druge manjše ... pusti domišljiji prosto pot in uživaj. Seveda ne pozabi vozil na koncu tudi očistiti

Vesela

bom

tvojega

sporočila

andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* pinterest.com

na

.

SENČNIK

Dragi učenec in učenka.
Sončni žarki postajajo vse močnejši in kmalu bodo naše glave krasili klobuki in kape različnih barv. Ko pa
smo doma in počivamo zunaj na svežem zraku s preostalo družino, velikokrat uporabimo senčnike, ki nas
ščitijo pred sončnimi žarki in vročino. Tudi ti so različnih barv in velikosti. Senčniki se uporabljajo tudi na
bazenu, na balkonih, terasah, plažah ... Danes si ga boš lahko izdelal po mojih navodilih. Pod njim sicer ne
boš mogel sedeti, bo pa lahko nastala umetnina krasila tvojo sobo ali drug prostor.

Kaj potrebujemo?
* barvni papir
* podlago za ustvarjanje
* škarje
* lepilo
* slamico (po želji)
* barvice, flomastre

Navodilo:
Iz barvnega papirja boš po spodnjih navodilih izdelal senčnik. Ker bo senčnik sestavljen iz več delov, se
odloči, ali bo enobarven ali večbarven. Za lažje razumevanje, so dodane spodnje slike.
1. Potrebuješ kvadratni kos papirja. Prepogni ga po diagonali in postavi pokonci.
2. Oba kota (levega in desnega) prepogni proti sredini, kot kaže spodnja slika. Potrebuješ 4 ali 5 takih oblik.
Obe stranici vsake oblike premaži z lepilom in eno nalepi na drugo.
3. Spodnji del nastale oblike premaži z lepilom in jo prilepi na podlago. Pazi, da boš del senčnika prilepil višje
na podlago, da bo prostor še za palico senčnika in ostale dodatke na podlagi.
4. K prvi nalepljeni obliki dodaj še preostale 4 oblike, ki jih prilepiš na podlago tako, da namažeš stranice z
lepilom in jih pritrdiš skupaj. Za lažje razumevanje si oglej spodnjo sliko.

Senčniku dodaj še palico, ki jo lahko izdelaš iz papirja, lahko jo narišeš ali pa uporabiš slamico, ki jo na
podlago prilepiš z lepilom. Okrog senčnika lahko narišeš morje, če imaš doma pesek, ga lahko z lepilom
prilepiš na podlago, dodaš ali narišeš školjke, kopalce ... pusti domišljiji prosto pot.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* krokotak.com

USTVARJAJMO Z NARAVNIM ODPADNIM MATERIALOM

Dragi učenec in učenka!
Si danes že bil na sprehodu? Če nisi bil in je zunaj lepo vreme, hitro poleg povabi še ostale družinske člane.
Na sprehodu si boš lahko nabral material, ki ga boš uporabil za današnjo nalogo. Po poti se razglej naokoli in
poberi nekaj odpadnega naravnega materiala (odpadle vejice, listke, cvetice, kamenčke, trave ...). Pomembno
je, da rastlin ne trgaš, ampak pobereš kar najdeš na tleh in je že odpadlo. Če te zanima, kaj boš s tem počel,
hitro preberi naprej.

Kaj potrebuješ?
* odpadni naravni material (vejice, listke, cvetice ...)
* podlago
* močnejše lepilo

Navodilo:
Iz odpadnega naravnega materiala boš na podlago ustvaril svoje ime. Iz vejic lahko oblikuješ črke svojega
imena, cvetove uporabiš za pikice ali strešice pri črkah (i, j, š, č ...), seveda pa lahko ozadje še okrasiš s
preostalim materialom. Odpadli material z lepilom prilepi na podlago in počakaj, da se posuši. Kateri material
boš uporabil in za kaj ga boš uporabil, se odloči sam. Če želiš in imaš dovolj materiala, pa lahko na list ustvariš
imena celotne družine.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na
andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir slike:
* Damijana A. Marn

SENCE ŽIVALI
Dragi učenec in učenka!
Skoraj zagotovo si v sončnem vremenu že opazoval svojo senco in sence različnih predmetov. Si se, ko si bil
še majhen otrok, igral lovljenje senc prijateljev

? Danes se boš po mojih navodilih preizkusil v posnemanju

senc različnih živali. Poglej, kaj potrebuješ.
Kaj potrebuješ?
* močnejšo svetilko

Navodila:
Tvoja naloga bo, da z rokami in sencami poskušaš prikazati čim več različnih živali. Za idejo prilagam spodnjo
sliko. V kolikor boš nalogo izvedel zunaj, si izberi sončen dan in tak del dneva, da bo tvoja senca čim večja
(izogibaj se poldnevu). Lažje ti bo, če boš nalogo izvedel doma, v temni sobi, pred belo prazno steno. Prosi
drugega družinskega člana, da te obsije s svetilko, medtem ko se ti postaviš pred steno in iztegneš roki. Vidiš
na steni senco svojih dlani? Sedaj pa potrebuješ le nekaj domišljije in ustvarjalnosti

.

Če želiš, lahko ustvariš pravo senčno gledališče! Različnim sencam dodaj še zgodbo in že lahko predstavo
pokažeš še preostalim družinskim članom.

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si
Lepo bodi,
učiteljica Andreja Koprivc

Vir:
* twinkl.co.uk

