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1. Izdelava loka 

LOK 

Lok je lahko igrača, ki jo narediš sam in ti bo krajšala čas dokler se ne vrneš v šolo. 

Lahko ga narediš iz naslednjih potrebščin: 

- Plastičen obešalnik 

- Vrvica 

- Svinčnik 

- Papir 

V domačih omarah poišči plastičen obešalnik kakršen je na spodnji sliki. 

 

Z nožem ali z močnimi ostrimi škarjami odreži dele kot na spodnji sliki. 

 



Polepi tvoj lok z močnim trakom. Trak naj bo zavit zelo na tesno. Lahko si izbereš 

poljubno barvo traku in si lok prilagodi. 

 

Za napenjalno vrv uporabi kuhinjske elastike, katerih konce zveži, da nastane dovolj 

dolga za tvoj okvir loka. Napenjalno vrv lahko okrepiš z več elastičnimi strunami. 

 

 

 



Zaveži konce elastike na obešalnik. 

 

Za izdelavo puščic potrebuješ svinčnike in močan lepilni trak. Svinčnik oblepi z 

močnim lepilnim trakom.  

 

 

 

 

 

 



Na karton nariši konice puščic in jih izreži. Izreži jih toliko kolikor imaš puščic. Za 

merilo konice uporabi enakostranični trikotnik s 5cm dolgimi stranicami. Lahko tudi 

zlepiš skupaj več trikotnikov s papirja, da nastane bomlj močna konica namesto 

kartona 

 

Konico prilepi na puščico. 

 

  



Lok je pripravljen.  

 

 

2. Indijanska perjanica 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



3. Lonček za pisala iz tulcev 

Iz tulcev toaletnega papirja lahko izdelaš lonček za pisala, ki 

šolarjem vedno prav pride. Okrasiš ga čisto po tvoji želji. Vse kar 

potrebuješ je: 

- kartonska podlaga, 

- tulce iz toaletnega papirja, 

- lepilo, 

- tempera barve, čopič, barvice ali flomastre.  

Najprej pobarvaš kartonsko podlago, nato poljubno pobarvaš in 

okrasiš tulce toaletnega papirja s tempera barvami/ 

barvicami/flomastri. Ko se barva posuši tulce zlepiš skupaj in jih z 

lepilom pritrdiš na kartonsko podlago. Na kocu v lonček daš 

pisala. Naj tvoj unikaten lonček za pisala krasi tvojo pisalno 

 

 

 

  



4. Polarni medved 

Na spodnji povezavi si poglej kako izdelati polarnega medveda. 

POLARNI MEDVED 

 

5. Slikanje z mehurčki 

Kaj potrebuješ?  

 vodo  

 tempera barve (lahko tudi jedilne barve)  

 detergent za pomivanje posode 

  slamico  

 poljubne okraske za dodatek sliki  

Postopek: nekaj barve v posodi zmešaj z večjo količino vode, s slamico naredi 

mehurčke, potem pa list na rahlo položi na posodo/krožnik z mehurčki tako, da 

dobiš odtise mehurčkov. Lahko uporabiš več različnih barv. Potem počakaj, da se 

barva posuši, in na koncu dodaj še poljubne okraske, na primer zeleno listje (kot 

na sliki).  

Bolj podroben postopek si lahko pogledaš na:  

https://www.youtube.com/watch?v=z4i3Pp_ciwA 

 

http://krokotak.com/2021/01/polar-bear-3/
https://www.youtube.com/watch?v=z4i3Pp_ciwA

