
Nekaj ustvarjalnih predlogov za drage sovice in starše 

 

Naj že v samem začetku povem, da gre resnično zgolj za predlog, če boste otroci doma preveč živahni 

in boste potrebovali dodatno zabavo. Nič od naštetega ni obvezujoče.  

1. Poskusite lahko z ustvarjanjem stvari, ki jih poznate že iz razreda. S pomočjo posnetkov si boste 

malce osvežili spomin in bo šlo. Izdelate lahko svoj origami »živalski vrt«.  

2. Druga stvar za krajšanje časa, ki smo se je komaj lotili, so pomladne rožice in lističi. Z očeti lahko 

skupaj poskusite tvoriti majhen papirnati šopek za mamice (skupaj zlepite nekaj lističev, in nato nanje 

nalepite par cvetov) – materinski dan je pred vrati ... Zapišete jim lahko tudi kratko voščilo. 

3. Tisti, ki še niste izdelali srajčic za očete, jih zanje naredite skupaj z mamicami. Povejte jim, kako zelo 

jih imate radi.  

V kolikor doma nimate na razpolago listov, si pomagajte z listi reklam ali starim časopisnim papirjem. 

Verjetno se bo časopisni papir še lažje prepogibal. 

Tu spodaj so vam v pomoč povezave do posnetkov, ki vam bodo pokazali postopek izdelave za: 

- voščilnico srajčko: https://www.youtube.com/watch?v=RP7wgDi44cE; 

- drevesni listič: https://www.youtube.com/watch?v=Mf8a2J3FAFQ; 

- rožico (če nimate spenjača, uporabite lepilo in zlepite lističe posebej): 

https://www.youtube.com/watch?v=KB17mxqc1Xs; 

- psička, mačko, pujska: https://www.youtube.com/watch?v=BiJtPU9uP0c; 

- ribico (zgibanje se prične malo pred 2. minuto posnetka):  

https://www.youtube.com/watch?v=gQbIk7dzL9k; 

- kita: https://www.youtube.com/watch?v=kMRrMiTcOWI; 

- lisičko (lažja): https://www.youtube.com/watch?v=y_LwZSo9nVI; 

- lisičko (malce težja): https://www.youtube.com/watch?v=haHUikmEooQ. 

Kakšno živalico, listič in rožico lahko tudi shranite in jo, ko se vrnemo v šolo, prinesete s seboj, da 

bomo s skupnimi močmi oblikovali plakat z živalmi, z rožicami in lističi pa okrasili razred.  

3. Če želite drugovrstno ustvarjanje, lahko starše prosite, da z vami ponovijo risanje po nareku. 

Pri tem morate biti starši dosledni. Otroku ne smete pomagati, čeprav vas prosi, da navodilo 

ponovite. V začetku mu pojasnite, da boste brali točko za točko, a mu žal ne morete pomagati. Če 

vidite, da je zmeden, ali je navodilo pod določeno točko pozabil, mu preberite še enkrat. Nikar pa ne 

skačite nazaj na prejšnje točke. Medtem ko ustvarja, počakajte, vprašajte, ali je končal, šele nato 

pojdite na naslednjo točko. Ko so vsa navodila prebrana in je otrok zaključil z risanjem, mu lahko vse 

točke ponovno preberete, da se prepriča, ali je vse tako kot mora biti ali pa mora nemara kaj 

popraviti. Starše še prosim, da na list zapišete datum ustvarjanja. Otroci, list pa naj gre v mapo. Oddali 

mi ga boste, ko pridete v šolo.  
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a) Starši svojemu otroku čez cel A4 list (usmerite ga navpično) najprej narišite krog. Nato mu podate 

navodilo.   

Dobro poslušaj in nariši. Upoštevaj barve.  

1. Na listu imaš že narisan krog.  

2. Spodaj v krogu nariši nasmejana usta.  

3. Iz ust gleda majhen rdeč jeziček.  

4. Jeziček pobarvaj.  

5. Nad usti nariši okrogel nosek.  

6. Nad noskom nariši in pobarvaj dve modri očesi. 

7. Nad očesoma nariši črne tanke obrvi.  

8. Obrazu nariši dolge temne lase.  

9. Na licih deklici nariši drobne pegice.  

10. V laseh ji nariši rdečo petljo in jo pobarvaj z isto barvo.  

11. Desno na spodnjem robu lista z zeleno barvo napiši svoje ime in list oddaj učiteljici.  

 

b) Tu boste prav tako potrebovali A4 list. Tokrat ga obrnete vodoravno. Približno 7 cm od spodnjega 

roba čez cel list narišite vodoravno črto. Zatem spet sledi uvodno navodilo za otroka.  

Dobro poslušaj in nariši. List imaš razmejen s črto.  

1. V manjši prostor nariši črno mačko.  

2. Na črto nariši velikega očeta.  

3. Zraven njega nariši manjšo mamo.  

4. Ob mami nariši veselega fantička.  

5. Na nebu sije sonce.  

6. Na tleh ob fantičku je rdeča žoga.  

7. Poleg mačke rastejo tri rumene rožice. Rožice pobarvaj.  

8. Nekje nariši rjavo drevo. Ker je pomlad, so pričeli rasti svetlo zeleni lističi.  

9. Na veji drevesa sedi rjava ptička.  

10. Na listu zgoraj desno zapiši svoje ime.  



4. Lahko narišete (ilustrirate) tudi katero od naših pravil v podaljšanem bivanju. Možnosti imate kar 

nekaj. Na primer: 

- kako naj bi izgledala pravilna hoja v koloni; 

- kako pridno delate domačo nalogo med našo tekmo v tišini;  

- kako se s sošolci in sošolkami umirjeno igrate;  

- kako tiho poslušate, ko vam beremo pravljice;  

- kako v jedilnici vzorno obedujete ... 

5. In če vam nič od naštetega ne diši? Potem, čeprav v teh dneh zares ni priporočljivo kamorkoli  

»odkokorakati« brez staršev, lahko sredi dnevne sobe zapojete in zaplešete ob pesmici Čukov, ki jo 

imate nekateri tako radi. Čaka vas na sledeči povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ 

 

Čas, v katerem smo se znašli je malce čuden, ampak verjetno nas za vsem tem čaka neka večja, 

življenjska šola. Pravzaprav se že šolamo. Upam, da se bomo vsi skupaj tudi resnično česa naučili. Saj 

pravijo, da je čisto vsaka stvar za nekaj dobra. Kar nekajkrat sem se v teh dneh, žal se verjetno še 

velikokrat bom, spomnila na čas pred davnimi leti :P, ko sem v šolo hodila še sama. Takrat smo 

študentje za Pediatrično kliniko in bolne otroke ustvarjali različne tekstilne izdelke. Da bi jih malce 

opogumili, medtem ko so prebivali v bolnišnicah. Sama sem jim podarila majhne ročne lutke, 

»žverce« viruske, ki so jim prijazno sporočali, da so, v obliki bolezeni, le na obisku in se bodo prav 

kmalu poslovili. Tokrat nisem izdelala lutke, le skico trenutnega obiskovalca, ki nas vse malce plaši. 

Ampak še vedno, kot takrat, verjamem, da v resnici ni nič hudega meneče bitjece in je tokrat le malce 

skrenilo s svoje poti.  Pomahajte mu nazaj, da čimprej spet najde pravo pot, nam pa v miru pusti 

hoditi po naših. Mogoče pa ga kak Perkmandlc skozi idrijske rove odpelje tja, kamor sodi. ;)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ


Upam, da se čim prej ponovno srečamo, kot ponavadi veseli, nasmejani, razigrani, predvsem pa 

prekipevajoči od zdravja. Pazite nase, na svoje najbližje in najdražje, sorodnike, prijatelje, sosede ... in 

se potrudite ostati doma ali na varni razdalji. Ne samo dobro, odlično si umivajte roke, pazite, kako 

kašljate. Saj veste, korona obiskovalec ne želi umazanije, s katero ga pošiljamo v neprave smeri. Rad 

bi čim prej odletel po zanj začrtani poti in dalje živel drugim neškodljivo življenje. Naj jo le hitro – hitro 

najde.  

Lepo vas pozdravlja vaša učiteljica Martina.  


