
LUTKA IZ KUHALNICE 

 

Dragi učenec in učenka. 

So ti všeč lutke? Kaj ko bi si doma pripravil pravo lutkovno gledališče? Lutke si boš lahko po mojih navodilih 

izdelal sam, hitro si izmisli še krajšo zgodbico in že lahko nastopaš pred ostalimi družinskimi člani. Sliši se 

zanimivo, kajne?       

Kaj potrebuješ? 

* kuhalnico (ali plastično vilico, žlico ...) 

* blago ali odpadni papir 

* trakove 

* volno  

* škarje, lepilo  

* flomastre  

 

Navodilo: 

Izdelal boš lutko iz kuhalnice. Če je nimaš, lahko lutko enako izdelaš iz plastične ali lesene žličke ali vilic. Na 

kuhalnico najprej s flomastri nariši obraz. Sedaj po želji ustvarjaj naprej. Lutkino obleko lahko izdelaš iz 

blaga, ki jo nato s trakom zavežeš okrog palice kuhalnice. Na vrh kuhalnice lahko iz volne izdelaš lase, ki jih 

lutki na obraz prilepiš z močnejšim lepilom. Ni nujno, da tvoje lutke predstavljajo osebe, izdelaš lahko tudi 

živali. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

 

 

Vir: 

* bibaleze.si 

* varuska-ziva.si 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


IZDELAJ NAPRSTNE LUTKE 

 

Dragi učenec in učenka. 

V enem izmed prejšnjih prispevkov, si si lahko po mojih navodilih izdelal lutke iz kuhalnice. Prepričana sem, 

da je bil tvoj nastop čudovit in z veseljem bi si ga ogledala      . Tokrat pa lahko svoje lutkovno gledališče 

obogatiš še z naprstnimi lutkami in tako k nastopanju povabiš še ostale družinske člane. Hitro preberi kaj 

potrebuješ za izdelavo. 

Kaj potrebuješ? 

* barvni papir (ali navaden bel papir, ki ga pobarvaš z barvicami) 

* škarje in lepilo 

* flomastre ali barvice 

 

Navodilo: 

Iz barvnega papirja izreži polkrožne oblike (glej priloženo sliko). Barva papirja naj bo taka, da bo ustrezala 

izbrani živali ali osebi. Pri velikosti pazi, da boš lahko dobljeno lutko dal na prst ali prst tvojega družinskega 

člana. Ne pozabi, da bo nekaj prostora zavzelo tudi lepilo. Za vsako lutko potrebuješ dve taki obliki, ku ju ob 

robovih zalepiš skupaj. 

Iz ostalega barvnega papirja izreži še preostale dele lutke: oči, ušesa, noge, roke, če izdeluješ žival pa še rep, 

brke ... Za idejo prilagam še spodnjo sliko. Veliko ustvarjalnosti in domišljije ti želim!       

 

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

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

Vir: otroski.rtvslo.si 

 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


PAJKI V MREŽI 

 

Dragi učenec in učenka. 

Tokratna ideja bi bila mogoče najbolj uporabna v času noči čarovnic v oktobru, za tiste, ki jo praznujete. 

Takrat se namreč vse vrti okrog čarovnic, čarovnije, pajkov, pajkovih mrež ...       Ampak zakaj ne bi pajkov 

izdelali tudi sedaj? Če še nisi vedel, ima pajek tudi pomen ustvarjalnosti, potrpežljivosti, neskončnosti in 

sprejemanja. Poglej, kaj potrebuješ za izdelavo. 

Kaj potrebuješ? 

* list papirja ali drugo podlago  

* črne trakove iz papirja 

* lepilo 

* barvice, flomastre, voščenke ... 

 

Navodilo: 

V kot ali na vrh lista nariši pajkovo mrežo. V 

kolikor ne veš kako, si lahko pomagaš s 

priloženima  slikama. Iz mreže nariši daljše črte, ki bodo predstavljale niti, na katerih bodo viseli pajki. Nariši 

jih toliko, kolikor pajkov boš naredil. Pazi, saj vsak pajek zavzame nekaj prostora. 

Pajka narediš tako, da iz črnega papirja izrežeš širše trakove. Na enem koncu trak namaži z lepilom in ga 

zalepi na drugi konec papirja. Dobil boš valjasto obliko, ki jo vodoravno prilepiš na papir. Na nastalega pajka 

doriši ali iz papirja izdelaj in prilepi še oči ter usta. Pajku na podlago nariši še noge.  

 

Vesela bom tvojega sporočila 

ali fotografije na 

andreja.koprivc@guest.arnes.si 

 

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

Vir: 

* krokotak.com 

 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


GOSENICA IZ PAPIRJA 

 

Dragi učenec in učenka. 

Katera žival leze in se nato spremeni v metulja?       Odgovor se skriva v naslovu in če želiš, boš to žival lahko 

sedaj izdelal iz papirja. Te zanima kako? Preberi spodnja navodila in hitro pripravi pripomočke. 

Kaj potrebuješ? 

* zelen barvni list (ali navaden bel, ki ga pobarvaš z ustrezno barvo) 

* barvni list (za glavo gosenice – lahko je rdeče ali druge barve) 

* škarje 

* svinčnik, barvice, flomastri 

* ravnilo 

* lepilo 

 

Navodilo: 

Zelen barvni papir razdeli na tri enake dele, tako da si s svinčnikom označiš majhne črtice (če imaš težave, 

prosi za pomoč starejšo osebo). Nato na prvo tretjino lista s svinčnikom in ravnilom  nariši ravno črto, ki bo 

list razdelila na en večji en manjši del. Večji del papirja (ostali dve tretjini) s svinčnikom in ravnilom razdeli 

na več majhnih trakov, tako da narišeš črte od roba papirja do označene črte. Za lažjo predstavo glej spodnjo 

sliko. Ko imaš označene vse trakove, s škarjami zareži po označenih črtah. Nato vsak konec traku namaži z 

lepilom in ga zalepi na drugo stran lista, tako da boš dobil 'hribček oziroma predor'      . Pomagaj si s sliko. 

To bo telo tvoje gosenice. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Iz drugega barvnega papirja izdelaj še glavo gosenice, ki jo prilepiš na konec goseničinega telesa. Glavo lahko 

izdelaš iz dveh delov papirja, ki ju zalepiš skupaj. Nanjo s flomastri doriši še oči in usta, lahko pa dele izdelaš 

iz papirja in jih nalepiš. Izdelano gosenico lahko dodaš k ostalim izdelkom, ki jih imaš doma, ali pa poleg 

kakšne rože ali cvetice, da bo izgledala kot prava      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 

* easypeasyandfun.com 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


IZDELAJ ROPOTULJO 

 

Dragi učenec in učenka. 

Tokrat bo čas za glasbo. S pomočjo spodnjih navodil si boš lahko izdelal preprosto ropotuljo. Najbrž si že 

kdaj izdeloval ropotuljo iz dveh lončkov, v katera si dal nekaj kamenčkov ali drugega materiala in ju zalepil 

skupaj. Tokrat pa bo tvoja ropotulja drugačna. Veselo na delo       

Kaj potrebuješ? 

* okroglo škatlico od trikotnih sirčkov (ali drugo podobno embalažo) 

* škarje 

* močnejše lepilo in lepilni trak 

* trše manjše predmete (vijake, kroglice ...) za 

ustvarjanje zvoka 

* vrvice 

* flomastre, barvice, odpadni papir ... 

* slamico ali palčko 

 

Navodilo: 

V okroglo škatlico izvrtaj s škarjami (naj ti pomaga 

odrasla oseba) luknjo, ki bo ravno dovolj velika, da boš vanjo vtaknil slamico ali palčko. Odvečni prostor 

okrog luknje in slamice namaži z lepilnim trakom ali močnejšim lepilom. Preostalo škatlico oblepi z lepilnim 

trakom, da se ne bo mogla odpreti. Ob strani škatlice zalepi dva ali tri trakove, na koncu katerih zalepi ali 

obesi trši predmet, ki bo proizvajal zvok. Ropotuljo na koncu še okrasi ali pobarvaj.  

Zvok boš proizvajal tako, da boš dal ropotuljo med obe dlani ter jo sukal med njima levo in desno. Obeski na 

trakovih se bodo pri tem vrteli in udarjali na škatlico.  

 

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

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

Vir: 

* minted.com 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


GRADIMO DOMIŠLJIJSKE STAVBE 

 

Dragi učenec in učenka. 

Si predstavljaš, da bi lahko zgradil stavbo? In to kar doma, na svoji mizi?       Sliši se skoraj nemogoče, kajne? 

Ampak kdo je rekel, da mora biti zgrajena stavba visoka kot blok ali hiša? Kdo je rekel, da mora biti zgrajena 

iz betona ali zidakov? Če te zanima, beri naprej.       

 

Kaj potrebuješ? 

* krompir (lahko tudi plastelin, stiropor ...) 

* več zobotrebcev ali palčk 

 

Navodilo: 

Pripravi si krompir ali plastelin. Če boš delal s krompirjem, ga olupi in dobro operi ter nareži na manjše kocke. 

Pri rezanju bodi previden. Naj se gradnja prične! V košček krompirja (plastelina) zapiči konico zobotrebca in 

na drugi konec zobotrebca drugi košček krompirja ali plastelina. Zgradiš lahko svojo domišljijsko stavbo, ki 

je lahko nizka ali visoka, širša ali ožja. Lahko narediš eno stavbo, lahko pa tudi več manjših in tako oblikuješ 

celo mesto. Pusti domišljiji prosto pot in uživaj!       Za idejo prilagam nekaj slik. 

 

  

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na 

andreja.koprivc@guest.arnes.si 

                                         Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

Vir: Andreja Vavpetič 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


KOCKA IZ PAPIRJA 

 

Dragi učenec in učenka. 

Si že kdaj izdeloval kocko iz papirja? V kolikor je še nisi, jo boš lahko po današnjih navodilih. Najprej pa 

obnovimo znanje matematike       Se spomniš koliko robov ima kocka? Točno toliko izrezanih trakov boš 

namreč potreboval za izdelavo kocke. Pri lepljenju in sestavljanju boš mogoče potreboval pomoč starejše 

osebe. Ker je izdelavo težko natančno razložiti, si pomagaj z opazovanjem priloženih slik. Veselo na delo! 

 

Kaj potrebuješ? 

* papir (lahko barvni) 

* škarje 

* lepilo (najboljše tekoče) 

 

Navodilo: 

Iz papirja izreži 12 dolgih trakov, ki naj bodo vsaj za 4 prste 

široki in ne prekratki, da boš kocko lažje sestavil. Vsak trak 

po dolžini prepogni na pol. Prični z gradnjo. Najprej sestavi 

spodnjo ploskev kocke tako, da lepiš vogale trakov in jih 

zalepiš skupaj, tako da dobiš kvadrat. Konec enega traku 

namaži z lepilom in nato konec drugega traku položi na vrh 

prejšnjega. Za lažjo predstavo glej sliko.  

 

Ko imaš spodnjo ploskev narejeno, prični z izdelavo pokončnih robov. Izdelaš jih tako, da v vogale spodnje 

ploskve narediš zareze, kamor boš vstavil pokončne trakove. Obe 

strani vsakega traku namaži z lepilom in ju nalepi na oba trakova. 

Glej sliki.  

  

 

 

  

 



Sledi izdelava zgornje ploskve kocke. Tudi tukaj obe strani traku namaži z lepilom in ju nalepi na spodnja 

trakova. Glej sliki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je to!       Sedaj, ko gradnjo kocke obvladaš, lahko izdelaš še kakšno večjo ali manjšo.  

 

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

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

Vir: 

* kidsactivitiesblog.com 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


ZMAJ, KI BRUHA OGENJ 

 

Dragi učenec in učenka. 

Spomni se starodavnih pravljic, kjer pogosto poleg vitezov in gradov nastopajo tudi zmaji. Danes si boš lahko 

po mojih navodilih izdelal zmaja, ki bo sicer ne čisto zares, bruhal ogenj. Da pa ne bo izgledal tako strašno, 

ga lahko poimenuješ s kakšnim 'prijaznim' imenom, s katerimi poimenujemo hišne ljubljenčke (na primer 

zmajček Fifi, zmajček Piki, zmajček Reks ...)      . Sedaj pa res ne deluje več tako strašno, kajne? 

 

Kaj potrebuješ? 

* prazno rolico WC papirja (ali tulec kuhinjskih brisačk) 

* barvni ali krep papir 

* barvice, tempera barve ... 

* lepilo in škarje 

* dekorativne oči in cofke (v kolikor jih imaš doma) 

 

Navodilo: 

Rolico WC papirja ali tulec kuhinjskih brisačk najprej pobarvaj v 

barvo zmaja (zeleno, rdeče ...). Uporabiš lahko tempera barve 

(počakaj, da se posuši), barvice, voščenke, lahko pa rolico oblepiš s 

papirjem. Nato iz rdečega in oranžnega barvnega ali krep papirja (barve ognja) izreži čim daljše podolgovate 

trakove. Vse trakove zalepi na en konec rolice tako, da na konec vsakega traku naneseš lepilo in vsak trak 

posebej nalepiš na notranjo stran tulca (glej spodnjo sliko). Na rolico nalepi še dva cofka, na katera prilepiš 

še dekorativne oči in dva manjša cofka za nos. V kolikor tega nimaš iz zmečkanega papirja oblikuj dve večji 

kroglici za oči in dve manjši za nosnice ter jih nalepi na rolico. Ta daaaa, strašni zmaj je narejen! Sedaj pa 

rolico pristavi na ustnice in zapihaj vanjo. Vidiš, kako strašni zmaj bruha ogenj, ki plapola na vse strani?       

 

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

Lepo bodi,  

učiteljica Andreja Koprivc 

 

Vir: 

* onelittleproject.com 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


LONČEK ZA PISALA 

 

Dragi učenec in učenka. 

Verjamem, da je tvoja pisalna miza urejena, da imaš pisala lepo zložena v lončkih in zvezke v predalih       Si 

pomislil, da bi lahko lonček za pisala nekoliko preuredil in izdelal novega kar sam? Danes boš lahko po mojih 

navodilih izdelal stojalo za pisala v obliki kužka, ki bo imel kar več prostorov za pisala, ki jih boš lahko ločil 

(barvice, flomastri, voščenke ...). Hitro pripravi pripomočke. 

 

Kaj potrebuješ? 

* vsaj 5 praznih rolic WC papirja 

* lepilo ali obojestranski lepilni trak 

* barvni papir 

* škarje 

* barvice, flomastre ... 

 

Navodilo: 

Pripravi si rolice WC papirja. Rolice najprej pobarvaj v barvi kužka. Lahko 

jih pobarvaš s tempera barvami (počakaj, da se posušijo) ali barvicami, 

flomastri ... Ker ima vsaka rolica 2 odprtini, boš moral na vseh petih rolicah 

eno odprtino zapreti s papirjem, da pisala ne bodo padla iz lončka. Iz papirja 

si izreži kroge, ki jih boš z lepilom nalepil na dno rolice.  

 

Medtem si pripravi glavo kužka. Na list papirja jo nariši in izreži. Pri tem 

pazi, saj boš lonček gledal iz strani in tako mora biti glava tudi narejena. 

Pomagaj si s sliko. Seveda jo lahko sam poljubno spremeniš ali narediš tudi 

kakšno drugo žival. Nato jo pobarvaj in z lepilom prilepi na eno izmed rolic. Da se glava ne bo odlepila od 

rolice, si lahko pomagaš s kljukicami za perilo tako, da z njima pripneš glavo na rolico, kot kaže slika spodaj. 

Na podoben način naredi tudi rep in dve nogici. Z lepljenjem le-teh počakaj. 



 

 

Ko se glava posuši, zalepi vse rolice med seboj tako, da jih namažeš pri eni strani z lepilom in stisneš skupaj. 

Poglej si zgornjo sliko. Na rolice prilepi še noge ter rep in hopla! Lonček za pisala je narejen.       

 

 

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

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 

* easypeasyandfun.com 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


STEZA ZA FRNIKULE 

 

Dragi učenec in učenka. 

Imaš doma frnikule? Z njimi se lahko zelo zabavaš, še posebej na stezah za frnikule. Eno si boš lahko danes 

izdelal po mojih navodilih, spodaj sem priložila še sliki za dodatne ideje. Pri rezanju tršega materiala boš 

najbrž potreboval pomoč starejše osebe.  

 

Kaj potrebuješ? 

* tulce kuhinjskih brisačk 

* škarje 

* močnejše lepilo ali lepilni trak 

* barvni papir 

 

Navodilo: 

Tulce lahko najprej pobarvaš s tempera barvami ali barvicami v željene barve 

ali jih oblepiš z barvnim papirjem. Nato enega ali dva tulca kuhinjskih 

brisačk prereži po dolžini na tri ali štiri dele. Tako boš dobil zaobljene 'ceste' 

po katerih bo potovala frnikula. Nato vzemi nekaj tulcev in vanje na različnih 

višinah s škarjami zareži odprtine, v katere boš vstavil prej izrezane zaobljene 

ceste. Za lažjo predstavo si oglej spodnje slike.  

Pri vstavljanju 'zaobljenih cest' v odprtine pazi, da le-te porineš čisto do 

konca tulca, da ne bo frnikula padla na dno tulca. Odprtino in vstavljen del tulca zalepi z močnejšim lepilom 

ali lepilnim trakom, da se ne bo steza premikala ali podrla. Pri izdelovanju steze uporabi domišljijo, več tulcev 

kot imaš, daljšo stezo lahko narediš. V kolikor imaš papirnate krožnike, lahko le-te izrežeš v obliki kroga in 

narediš toboganu podobno cesto.       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 

* pinterest.com 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si


HRANILNIK DENARJA 

 

Dragi učenec in učenka. 

Kot najbrž veš, je bil 22. aprila dan Zemlje. Ta dan še posebej posvetimo razmišljanju o čistem okolju, kaj 

dobrega lahko storimo za naravo, očistimo svojo okolico ... Tudi z recikliranjem odpadne embalaže lahko 

prispevamo k čistejšemu okolju. Zate sem pripravila dejavnost, s katero boš iz odpadne plastenke izdelal 

hranilnik, v katerem boš lahko varčeval denar. Pri rezanju naj ti pomaga starejša oseba.  

 

Kaj potrebuješ? 

* odpadno plastenko  

* barvo v spreju (v kolikor je nimaš, barvni 

papir ali drugo barvo, ki bo prekrila plastenko) 

* flomastre 

* škarje in močnejše lepilo 

 

Navodilo: 

Odpadno plastenko dobro operi in z nje odstrani 

morebitne nalepke. Nato si izberi, v katero žival 

jo boš spremenil oziroma se odloči, katera žival 

bo od sedaj naprej čuvala tvoj denar      . V 

mojem primeru bo to prašiček. Plastenko je potrebno najprej skrajšati. To stori tako, da prosiš starejšo osebo, 

da odreže dno steklenice ter del plastenke in nato dno nazaj prilepi na preostalo plastenko. Za lažje 

razumevanje glej priložene slike. Nato plastenko pobarvaj s sprejem za barvo ali drugimi barvami, lahko pa 

jo oblepiš s papirjem. Iz preostalega dela plastenke ali kartona izdelaj še oči, rep, ušesa in jih z močnejšim 

lepilom prilepi na plastenko. Ne pozabi v plastenko na vrh izrezati še zareze, skozi katero boš vstavljal denar.  

 

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

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

Vir: 

* http://www.zabawydladzieci.com.pl/ 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si
http://www.zabawydladzieci.com.pl/


OKRASI KOZAREC 

 

Dragi učenec in učenka. 

Imate doma kozarce, ki so stekleni in med seboj enaki in jih čez dan zamenjuješ s kozarci ostalih članov? Kaj 

ko bi si okrasil svoj kozarček? Te zanima kako? Za en potreben pripomoček boš moral pokukati v kozmetično 

torbico       

Kaj potrebuješ? 

* steklen kozarček 

* lak za nohte 

* palčke za ušesa 

* podlago za mešanje laka (plastičen krožnik)  

 

Navodilo: 

Na podlago vlij nekaj laka za nohte. Če želiš, lahko 

uporabiš eno barvo ali več, po želji. V kolikor barv med 

seboj ne želiš mešati, boš za vsako barvo potreboval drugo 

palčko za ušesa. Na steklen kozarec s palčko za ušesa 

tapkaj poljubne vzorce. Lahko okrasiš cel kozarec, lahko 

samo dno, po želji. Ko končaš, počakaj, da se lak posuši in 

tvoj izdelek je pripravljen na uporabo        

Če želiš, lahko na tak način okrasiš tudi odpadne steklene 

kozarce vložene zelenjave ali raznih namazov. Dobro jih operi ter odstrani nalepke in jih na enak način okrasi. 

Uporabiš jih lahko v svoji sobi kot lonček za pisala, vazo za cvetice ali karkoli drugega.  

 

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

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

Vir: 

* fabartdiy.com 

mailto:andreja.koprivc@guest.arnes.si

