USTVARJALNE DELAVNICE
Za vas sem poiskala nekaj zanimivih izdelkov, ki so jih
pripravili učitelji iz različnih Domov za obšolske dejavnosti.
Izdelki so preprosti za izdelavo, uporabi se embalaža,
karton, različne škatle ali kaj podobnega. Oglejte si navodila
in pobrskajte po stanovanju, gotovo boste našli material, ki
ga lahko uporabite za izdelavo in okrasitev izdelkov.
Če pa greste v naravo, lahko naberete različne kamne in
ustvarite kakšno zanimivo žival.
Pri delu bodite kreativni in iznajdljivi!
Veliko zabave pri ustvarjanju, raziskovanju in igri vam želim!

Veronika Leskovšek

LOVILNA IGRAČA
Naša družba proizvede veliko tako potrebnih kot nepotrebnih odpadkov. Le-ti se nam nabirajo po
našem domu, na vrtu, v naravi in na odpadih. Verjetno si se že naučil, da lahko mnogo odpadkov
ponovno uporabimo ali predelamo. No, naredimo si lahko tudi igračo.

In sedaj je tvoja naloga, da iz odpadne embalaže izdelaš zase, za svoje brate ali sestre in starše,
igračo! Igračo, ki jo boš naredil, so poznali otroci že pred 200 leti. Takrat je bila lesena, danes pa jo
hitreje naredimo iz odpadkov. Tako posrbimo za našo zabavo in za čistejše okolje!
Potrebuješ:
odpadno embalažo od mleka, jogurta ali soka
vrvico ali volno
lepilo
luknjač ali žebelj
olfa nož ali škarje
Navodilo za delo:

Bravo! Igrača je narejena! In kako se z njo igraš? Z roko primi posodico iz embalaže tako, da je vrvica
z zamaškom na nasprotni strani. Le –ta naj visi navzdol. Sedaj z roko posodico zanihaj tako, da vanjo
ujameš zamašek na koncu vrvice! Potrebno bo nekaj vaje, a pridobil boš novo spretnost.
Pozor: ni vseeno, koliko je dolga vrvica. Preizkusi igranje z različno dolžino vrvice! Izbiraj med
sledečimi dolžinami: 30 cm, 50 cm, 75 cm ter 100 cm.
S katero dolžino najlažje izvedeš vajo? Dolžina vrvice, ki ti najbolj ustreza, naj bo na tvoji igrači!
Naredi za vsakega družinskega člana po eno igračo ali pa ustvarjajte skupaj. Ko boste imeli vsi svoje
igrače končane, priredite tekmovanje v metih! Zmaga tisti, kateri večkrat ujame »Miško v hiško« kot
smo imenovali igračo mi.
Veliko zabave vam želim!

Pripravila:
Ksenija Juntez, CŠOD Medved

ŠKATLICE ZA ZAKLADE

Ponovna uporaba (ali »lepotna preobrazba) papirnatih, kartonastih škatlic ali drugih posod, ki jih
najdeš doma. Spodaj te čaka primer okrasitve in uporabe.
⊕ Kaj potrebuješ?

Škatlo ali kakšno drugo
posodo,

alkoholne flomastre/tempera
barve/ ipd.,

roke, ki so za ustvarjalno
akcijo. ☺

⊕ In potem?

Okrasiš! Barvno ali črno-belo, vijugasto ali
ravno, veliko ali malo, pikasto ali črtasto, z
avtomobili ali samorogi, hamburgerji ali
sladoledom! Po želji ☺
⊕ In na koncu?
To je to.
PS: Seveda se jih lahko
uporabi za kaj drugega kot
šolske pripomočke, npr. za
shranjevanje uhančkov,
kamenčkov, gusarskih
zakladov, raziskovalnih
pripomočkov itd.

Pripravila: Špela Mosbruker, CŠOD dom Fara

OKAMENELE ŽIVALI
Material: prodniki, lepilo, barvice, flomastri
Na gramozni poti v okolici svojega doma poišči različno velike in različno obarvane
prodnike. Doma umij prodnike in jih posuši! Med prodniki izberi večje za telo, malo manjše
za glavo ali ušesa in noge. (Priloga 1.)

Priloga 1. Prodnik - desno
Pred lepljenjem delov telesa pobarvaj prodnik za oči, noge in telo. Ko se barva posuši zlepi
prodnike v žival. (Priloga 2)

Priloga
Pripravil: Zvonko Šabeder,
CŠOD Škorpijon

2. Kamnita žival

ISKANJE SIMETRIJE V NARAVI
Kadar lahko lik, risbo ali sliko prepognemo tako, da sta oba dobljena dela popolnoma
enaka, se prekrivata, rečemo, da sta SIMETRIČNA. Črta prepogiba se imenuje SIMETRALA.

Danes boš simetrijo iskal v naravi
če ne moreš ven.

ali doma v stanovanju,

Izdelal boš preprost pripomoček
bo v pomoč pri iskanju

SIMETRO-OKVIR, ki ti
SIMETRIJE.

Potrebuješ: karton, vrvico, škarje, ravnilo, svinčnik
Navodilo za izdelavo SIMETRO-OKVIRJA:
1.možnost:
Iz kartona izrežeš kvadrat z dolžino
stranice 14 cm.
3 cm od vseh 4 robov narišeš še 1 kvadrat
s stranico 8 cm, ki ga izrežeš iz kartona;
dobiš okvir.
Točno na sredini okvirja, na 7. cm
napelješ vrvico, ki predstavlja SIMETRALO
(slika 1).
2.možnost
Simetro-okvir je lahko poljubne velikosti.
Mere si lahko izmisliš sam.
(slika 2).
Pri izdelavi ti lahko pomagajo starši.

Slika:1
Slika:2

SIMETRO-OKVIR
je
zdaj pa na lov za simetrijo v
doma v stanovanju.
Raziskuj liste, cvetove,
kamne, predmete v naravi ali stanovanju …

Meni je uspelo! Kako gre tebi? Je v naravi ali stanovanju kaj SIMETRIJE?

pripravljen,
naravi
ali
palčke,

LILIJA IZ PAPIRJA
POTREBUJEŠ
barvni papir ( lahko ga sam pobarvaš )
barvni flomaster
škarje
lepilo
papir, kamor nalepiš rože
IZDELAVA
na barvni papir nariši rože
s flomastrom v cvetje nariši črte in prašnike
rože izreži in jih nalepi na zeleno podlago
nariši še stebla in liste

ROŽE IZ TRAKOV
POTREBUJEŠ
barvni papir
škarje
lepilo
IZDELAVA
papir nareži na trakove
vsak trak prepogni
trakove nalepi v obliki cveta, kot je prikazano na fotografiji
oblikuj tudi steblo in liste

ROŽE ZA TISTE, KI JIH IMAŠ RAD
POTREBUJEŠ
barvni papir
škarje
lepilo
lesene palčke ali papir, kamor jih nalepiš
IZDELAVA
barvni papir nareži na dva trakova
prepogni ju in zlepi, kot kaže slika
dobiš obliko srčka
rožico - srček nalepi na konico palčke ali na papir
izreži še zelene liste in jih prilepi na palčko
če imaš za podlago papir, jih lahko tudi narišeš

Pripravila
Veronika Leskovšek

