
Ustvarjalnica – 1. teden 9.11. - 13.11. 2020  

Kazalo vsebine 
 

1. MASKA IZ NOGAVICE ..................................................................................................................... 2 

2. IZDELAVA ZMAJA ............................................................................................................................ 2 

3. KUHARSKA DELAVNICA (peka medenjakov) .......................................................................... 5 

4. IZDELOVANJE JEŽKOV.................................................................................................................. 7 

5. IZŽREBAJ OBRAZ .......................................................................................................................... 10 

6. IZDELAVA DOMAČEGA PLASTELINA ...................................................................................... 11 

7. IZDELAVA SOVE IN MIŠKE .......................................................................................................... 12 

8. POMANJŠANA DREVESA ............................................................................................................ 15 

 

 

  



1. MASKA IZ NOGAVICE  
 

1. V času epidemije potrebujemo masko. Uporabljati jo moramo, ko se odpravimo 

ven, med ljudi.  

2. Strokovnjaki svetujejo, da jo moramo pogosto menjavati.  

3. Zato sem pobrskala po spletu in vam posredujem tri preproste ideje, kako masko 

izdelate iz premajhne nogavice ali nogavice brez para. Ne potrebujete ne 

šivalnega stroja ne sukanca, le škarje in nekaj natančnosti. 

4. Pa še operete jo lahko vsak večer in pripravite za naslednji dan. 

5. Poskusite! 

 

6.  

7.  https://www.youtube.com/watch?v=xgJDoZTgnNk MASKA IZ NOGAVICE 

8.  https://www.youtube.com/watch?v=c9s0AyUjTnU MASKA IZ NOGAVICE  

9.  https://www.youtube.com/watch?v=RevuplkPNHc MASKA IZ NOGAVICE 

 

 

2. IZDELAVA ZMAJA 

Vetrovni dnevi so kot nalašč za spuščanje papirnatih zmajev! Da pa 
se boste ob tem resnično zabavali, vam predlagamo, da pisanega 
letalca izdelate kar sami.  

Za izdelavo zmaja potrebujete: 

– škarje 

– svinčnik in barvice 

– ravnilo 

– palice (mi smo uporabili lesene paličice za ražnjiče) 

– lepilo (lahko tudi lepilni trak ali silikonsko lepilo) 

– barvni papir 

– vrvico 

Postopek izdelave 

1. Potrebujete dve paličici – mi smo uporabili kar lesene paličice za ražnjiče, 

ki smo jim odrezali ošiljeni konici. Na konca obeh paličic nato vrežite zarezo, 

v katero boste kasneje zataknili vrvico. Nato paličici prekrižajte, vendar ne 

na sredini, vodoravno palico namestite nekoliko višje, pri tem pa pazite, da 

https://www.youtube.com/watch?v=xgJDoZTgnNk
https://www.youtube.com/watch?v=c9s0AyUjTnU
https://www.youtube.com/watch?v=RevuplkPNHc


bosta tvorili pravi kot. Sedaj prekrižani del prevežite z vrvico, vse skupaj pa 

učvrstite z lepilom. Svetujemo vam, da uporabite silikonsko lepilo, če pa ga 

nimate, bo zadostoval lepilni trak. 

2. Sedaj potrebujete vrvico – če boste uporabili paličice za ražnjiče, ne bo 

nič narobe, če uporabite kar sukanec, v kolikor pa ste se lotili izdelave z 
debelejšimi palicami, potrebujete tudi močnejšo vrvico. 

V zarezo paličice (vrhnji del križa) zataknite vrvico, jo ovijte in učvrstite z 

zanko in lepilom. Nato napeljite vrvico do prečne paličice in ponovno 

učvrstite točko preveza. Nadaljujte do preostalih dveh paličic in zaključite na 

mestu, kjer ste začeli, tako da boste okrog križa oblikovali romb. 

3. Tako, izdelali ste ogrodje zmaja. Preprosto, kajne? Sedaj potrebujete 

papir. Uporabite lahko barvni kolaž ali pa otroke spodbudite, da na bel papir 

narišejo čisto svoje motive. Tudi rjavo vrečko, v kateri vam prodajalka 

postreže kruh, lahko uporabite za izdelavo zmaja. 

Ogrodje sedaj položite na papir in s svinčnikom narišite obris zmaja. Nato s 

pomočjo ravnila narišite približno dva centimetra okrog obrisa vzporedne črte 

in nastali romb izrežite. Sedaj položite ogrodje zmaja na romb in čez okvir 

prepognite stranice papirja. Izrežite zareze pri konicah križa in robove papirja 
prelepite čez vrvico. 

4. Veste, kaj še potrebuje zmaj? Rep! Za rep potrebujete vrvico in barvne 

pentlje. Vrvico prilepite na spodnji del zmaja, nato pa se lotite izdelave 

pentljic. Svetujemo vam, da izdelate kar vse hkrati, saj bodo tako 

enakomerno oblikovane. Koščke različnega barvnega papirja zložite v 
kupček in nato izrežite pentljo. Nato jih drugo za drugo prilepite na vrvico. 

5. Da bo vaš zmaj lahko poletel, potrebujete še eno vrvico. En konec pritrdite 

na zgornji del (notranja stran) križa, drugega pa na spodnji del. Na sredino 

vrvice nato privežite še daljšo vrvico, ki jo boste uporabili za spuščanje 

zmaja. Da se vam daljša vrvica ne bo zavozlala, jo navijte na manjšo paličico 
ali košček kartonskega papirja. 

6. Sedaj ste na vrsti mali umetniki. Papirnatemu letalcu narišite oči, nos in 

usta oziroma  ga poslikajte tako, kot vam je najbolj všeč. 



Juhuhu, izdelali ste čisto pravega papirnatega zmaja! Verjemite, da boste 
navdušeni tudi vi, ko ga bo veter ponesel v nebo.  

Naučite se še pesmico Otona Župančiča Daj – zmaj. 

Daj - zmaj, dvigni se visoko nad poljé, nad loko, čez goró poglej, kaj je tam, 

povej! Štajerska je vsa zelena, a Koroška zamračena, Kraševec pečine orje, v 

soncu sveti se Primorje; da spustiš me malo više, videl bi tržaške hiše. 

—Oton Župančič 

 

 

 

 



3. KUHARSKA DELAVNICA (peka medenjakov) 
 

Ko bo mama prišla iz službe, se lahko skupaj lotita peke medenjakov. Recept je preverjen 

in je star že preko 30 let.  Pred peko preverita skupaj z mamo ali imate doma vse 

sestavine.  

Medenjaki vedno uspejo, zato se le pogumno lotite dela. Medenjaki so lahko tudi lepo 

darilo. V celofan vrečke jih lahko zložiš od 5-10 (odvisno od velikosti vrečke; imajo jih v 

Mullerju in tudi DM). Vrečke potem zveži z lepo vrvico. 

 

SESTAVINE: 

50 dag moke 

25 dag margarine Rama ali masla 

2 jajci 

25 dag sladkorja (lahko je tudi rjav) 

2 žlici meda 

2 majhni žlički sode bikarbone 

2 žlički mletega cimeta 

1 žlička mletega ingverja (po želji) 

lešniki ( za vsak medenjak 1 lešnik) 

Oblikujeta približno 35 -40 medenjakov. 

Vse sestavine, razen lešnikov zmešajte v večji posodi. Ko so sestavine lepo sprijete, 

odtrgaj košček testa  in oblikuj med dlanmi kroglice veličine oreha. Le-te polagaj na 

pladenj (najbolje je pekač, ki je že v štedilniku), ki si ga prej prekril s peki papirjem. Med 

kroglicami naj bo malo prostora, saj zaradi sode bikarbone narastejo.   Na sredino vsake 

kroglice položi lešnik in ga s prstom še malo potlači v zmes testa.  

Pečico segrej na 200C in peci 15 minut.   

Pekač z pečenimi medenjaki  vzemi iz pečice in jih malo ohladi, potem pa zloži v lepo 

škatlo za piškote ali stekleno posodo.  

 

Uspešno peko ti želim!  

 

Spodaj je še slikovni prikaz, za lažji pričetek peke: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. IZDELOVANJE JEŽKOV 

Dragi učenec, na spodnji povezavi si oglej kako lahko lično in enostavno izdelaš ježka s 

pomočjo jesenskega listja in divjega kostanja. Izkoristi lepo jesenko vreme popoldan in 

pojdi na sprehod skupaj s starši in v gozdu ali parku naberi jesensko listje.  

 

Poskusi in upam, da boš s svojim izdelkom zadovoljen. To lahko ustvarjaš tudi v družbi 

z bratci ali sestricami in ob pomoči staršev.  

JEŽKI IZ LISTJA JAVORJA IN KOSTANJEV 

Za to potrebuješ: 

- velike liste javorja ali platane 

- divji kostanj, 

- barvni papir (lahko šeleshamer ali malo trši papir) 

- mekol ali uho lepilo 

- škarje 

- črn flomaster 

- poljubni kozarec premera 8-10 cm ali šestilo (če ga znaš uporabljati; drugače naj 

ti pomagajo starši) 

Naberi liste in jih shrani med liste  časopisa, ki ga obtežiš, tako, da se listje lepo posuši. 

To pusti čez noč, naslednji dan pa prični z delom: oblikovanjem ježkov. 

Iz barvnega papirja, lahko je tudi šeleshamer, izriši kroge, premera 8-10 cm in jih izreži. 

Na spodnji del lista prilepi krog, ki ga prej prepogneš in namažeš z mekolom ali uho 

luepilom na spodnji strani kroga.  

Na zgornji del polovice kroga s črnim flomastrom nariši ježku oči in usta, na sredo kroga 

pa prilepi kostanj.  

Spodnja slika prikazuje, kako naj bi ti ježki izgledali. 



 

 

JEŽKI IZ SUHEGA JESENSKEGA LISTJA 

Za ta izdelek potrebuješ: 

risalni list, 

črn flomaster in večjo količino 

jesenskega listja 

V kakšni slikanici poišči kako izgleda ježek in ga poskusi narisati na večji a4 format 

risalnega lista. Posebej s črnim flomastrom poudari glavo, smrček, oči in usta. 

Na hrbet ježka lepi v nekem smiselnem zaporedju posušene liste, lahko so enaki ali 

različni. 

 



JEŽKI IZ LISTKOV BARVNEGA PAPIRJA 

 

Za ta izdelek potrebuješ barvni papir na katerega boš s črnim flumastrom narisal ježka, 

na njegovi glavi pa poudari predvsem smrček in oči ter barvne trakove, ki jih izrežeš po 

dolžini v širini 2 cm. Potrebuješ tudi lepilo mekol ali uhu.  

Iz različnih barvnih listov  foramata a4 izreži trakove široke 2 cm  po dolžini papirja in jih 

potem areži na polovico. Tako kratke trakove prepogni, jih n spodnji strani namaži z 

mekolom ali uhu lepilom in jih v nekem smiselnem zaporedju lepi po ježku. 

 

 

 

 

Ta jesenki čas je pravšnji, da se preizkusiš tudi v svojih ročnih spretnostih.  

Uspešno na delo.  

  



5. IZŽREBAJ OBRAZ 

 

 

  



6. IZDELAVA DOMAČEGA PLASTELINA 

 
Sestavine: 

 1 skodelica moke 
 Pol skodelice soli 
 1 skodelica vode 
 2 žlici olja 
 1 pecilni prašek 

Barvo za hrano (po želji) 

Priprava domačega plastelina 

V kozico damo suhe sestavine in prilijemo vodo. 

 

Kuhamo na srednjem ognju in neprestano mešamo. Masa se bo počasi začela strjevati 
– takrat ogenj malo zmanjšamo. 

 

https://zastarse.si/wp-content/uploads/2015/12/domaci-plastelin-hitro-inenostavno-1.jpg
https://zastarse.si/wp-content/uploads/2015/12/domaci-plastelin-hitro-inenostavno-2.jpg


Če uporabimo tudi barvo, jo dodamo proti koncu kuhanja. Ko se začne odbijat od posode, 
mešamo še malo dokler ne dobimo kompaktno testo – plastelin. Preložimo ga na peki 
papir, spodaj pa podložimo desko. Pustimo ga 5 minut, da se ohladi.  

 

Ohlajen domači plastelin zgnetemo, da dobimo gladko obliko. Ponudimo ga otrokom, 
zraven pa lahko pripravimo otroške kuhinjske pripomočke ali razne bleščice in bunkice, 
da spodbudimo njihovo domišljijo. 

 

 

7. IZDELAVA SOVE IN MIŠKE 

Poskusite sestaviti sovo ali miško.  

Predlagam, da posamezne dele telesa najprej pobarvate in jih nato izrežete. Žival 

sestavite tako, kot je prikazana na sličici. Nazadnje dele telesa zlepite skupaj.  

Če želite lahko izdelek prilepite še na kakšen barvni list A4.  

Želim vam prijetno ustvarjanje.  

https://zastarse.si/wp-content/uploads/2015/12/domaci-plastelin-hitro-inenostavno-3.jpg
https://zastarse.si/wp-content/uploads/2015/12/domaci-plastelin-hitro-inenostavno-4.jpg


 

 

  



 



8. POMANJŠANA DREVESA 

Jesen nam ponuja različne barve listov. Če želiš izdelati pomanjšano drevo se moraš 

odpraviti na sprehod v gozd. Tvoja naloga je, da na sprehodu nabereš majhne veje in 

liste različnih listnatih ter iglastih dreves ter ustvariš pomanjšana drevesa.  

Potrebuješ: 

- veje, liste, tršo podlago, lepilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


