
PRAZNIČNI OKRASKI



Na naslednjih straneh imaš ponujenih nekaj predlogov 
za praznično okrasitev. 

Izberi si vsaj en okrasek in ga izdelaj.

Izdelaš lahko tudi vse. 

Želim ti zabavno ustvarjanje!



Snežna krogla
Snežna krogla je simbol praznikov in novega leta. 

Na voljo so takšne z najrazličnejšimi motivi in figuricami, lahko pa 
izdelaš čisto svojo.

Z njo polepšaš dom ali ob prihajajočih praznikih obdariš svoje najbližje.



ZA IZDELAVO POTREBUJEŠ:

• kozarec za vlaganje (NAJ NE BO PREVELIK),

• kozarcu pripadajoč pokrovček,

• izbrano figurico (LAHKO JE FIGURICA IZ KINDER JAJČKA),

• sekundno lepilo ali vročo pištolo,



• vodo,

• pisane bleščice (VEČJE IN MANJŠE).



NAVODILO ZA DELO:

• Na dno pokrova z LEPILNO PIŠTOLO ali s SEKUNDNIM LEPILOM pritrdi 
poljubno figurico. 

• V kozarec potresi enobarvne ali barvne BLEŠČICE. 

• Nalij VODO.



• Kozarec dobro zapri in občuduj čudovite bleščeče snežinke. 

A ni „kul“? 



Snežak iz nogavic
Medtem ko čakamo na novo pošiljko snega, 

lahko snežake izdelamo kar v zavetju toplega doma. 

In nikar ne skrbi, te snežaki se ne bodo stopili. 



• nogavico (belo ali pisano – odvisno od tvoje domišljije),

• riž,

• škarje,

• gospodinjske elastike ali sukanec,

• dve črni in eno oranžno buciko ali zobotrebec,

• košček blaga za šal,

• lepilo,

• dva gumba.

ZA IZDELAVO POTREBUJEŠ:



• Belo nogavico prereži pod peto. 

Za izdelavo snežaka uporabi zgornji del nogavice.

• Najprej ga obrni na notranjo stran.

• Na eni strani zaveži z elastiko ali s sukancem.

• Obrni na pravo stran.

NAVODILO ZA DELO:



• Vrečko, ki je nastala, napolni z rižem in na vrhu zaveži z elastiko ali s 
sukancem. 

• Z elastiko ali s sukancem oblikuj še telo snežaka.

Iz drugega dela nogavice naredi kapo. 

• Nogavico obrni na notranjo stran. 

• Z elastiko ali s sukancem zaveži del za prste.

• Obrni nogavico na pravo stran.

• Zavihaj rob.



• Izreži trak za šal.

• Na snežaka nalepi dva gumbka. 

• Za oči in nos uporabi bucike ali zobotrebec, ki ga prelomiš na pol in vrh 
pobarvaš z oranžno barvo.

• Igraj se z različnimi kombinacijami in velikostmi ter okrasi svoj dom s 
prikupnimi snežaki.



Snežinke iz papirja
Vsaka snežinka je unikat, kar pomeni, 

da niti ena snežinka nima para. 

Ustvari svoje snežinke tudi ti.



ZA IZDELAVO POTREBUJEŠ:

• bel papir, 

• škarje, 

• lepilo, 

• tanko vrvico.



NAVODILO ZA DELO:

Iz papirja izreži kvadrat.

Kvadrata ni potrebno obrobiti z modrim flumastrom. Obroba je narisana, da lažje slediš postopku.



Kvadrat prepogni na pol po diagonali.

Tudi trikotnik, ki je nastal, prepogni na pol.



Trikotnik razdeli na tretjine.



Trikotnik zloži po črtah tretjin, kot je prikazano na fotografiji.

Obrni papir in odreži vrh.



Ob strani izreži različne, poljubne oblike …

… in nastala bo čudovita snežinka.



Viri

• https://www.polzela.com/si/2016/12/kreativni-koticek-polzela-snezak-iz-nogavic/

• https://www.instructables.com/How-to-Make-6-Pointed-Paper-Snowflakes/

• https://www.youtube.com/watch?v=XKZ3EOPXShU&ab_channel=SeaLemon
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