
PONEDELJEK, 7.12.2020 

V petek smo krasili zunaj in delali z naravnimi materiali. Danes pa bi 

lahko delali okraske za smrečico v hiši. Mami od Lucije in Lare mi je 

prejšnji teden poslala, kako se naredi okraske iz sode bikarbone in 

gustina. Podobno kot slano testo, ampak je bolj gladka zmes.  

Potrebujemo: 

250 ml vode 

180 g sode bikarbone 

100 g gustina + 50 - 100 g 

 

V lonček damo vodo in ko se segreje dodamo zmes iz sode bikarbone 

in gustina. Ves čas mešamo. Najprej se bo zmes penila, kasneje pa 

postane gostejša in kompaktnejša. Odstavimo s štedilnika in 

počakamo 5-10 minut, da se zmes shladi. Potem zamesimo in 

dodajamo 50-100g gustina dokler se ne neha lepiti na podlago in roke. 

Zvaljamo in delamo okraske. Počakamo 2-3 dni, da se posušijo, potem 

jih lahko pobarvate. Lahko se jih tudi da v pečico, ventilator in na 40 

stopinj.  

 

Lahko naredite tudi slano testo ali delate okraske iz das mase…take 

imamo pri nas doma že več let; smo jih naredili skupaj      Tiskate 

lahko z vilicami, zobotrebci, pokrovčki različnih pisal, mogoče čipko. 

 



Lahko uporabite citruse; jih narežete in posušite in nato obesite. 

Delala sem tudi že iz lupin od mandarine. Lupino poskusiš odstraniti v 

čim večjem kosu, nato odtisneš z modelčkom npr. zvezdico in posušiš. 

Lahko obesiš posamezno, lahko pa narediš niz       

 

Citrusi dišijo in se dobro povezujejo tudi s cimetovim vonjem. Lahko 

naredite tudi kakšen okrasek iz cimetovih palčk       

 



Lahko izdelate okraske iz filca… 

 

Ali iz naravnih materialov in različnih okrasnih trakov. 

 



Lahko združite več tehnik; lesene kljukice, filc, gumbe, trakove       

 

Najbolj okusni pa so sigurno piškotni okraski      Ampak teh bo najbrž 

hitro zmanjkalo       

 

 



Pošiljam vam še eno navadno smrečico, ki jo otroci pobarvajte in 

okrasite kakor želite       

 



Ema je skuhala okraske; ne, samo maso za okraske, nato pa jih je 

oblikovala in barvala       

 

Mami od Lare in Lucije nam je dala ta recept, tako da sta deklici že 

ustvarjali take okraske, zdaj pa ste se lotili še drugačnih okraskov. 

 



 

Krasni, kajne? Žana je delala okraske iz lesenih palčk       

 



 

Tudi njen bratec Nace je v šoli dobil posebno nalogo in je Žana 

pomagala.  

 



 

Ema ima doma prav posebno smrečico iz filca, ki jo lahko vsakič 

okrasi malo drugače       

 



TOREK, 8.12.2020 

Danes bi si lahko naredili pravljične hiške, take za vile in škrate       

Potrebujemo: 

• Kartonaste tulce, 

• škarje, 

• lepilo, 

• barvni papir, 

• dekorativni papir 

• različna pisala, 

• papirnate posodice za kolačke… 

 

 



Zdaj pa samo prepustite svoji domišljiji prosto pot in ustvarjajte. 

Lahko naredite samo eno hiško, lahko pa celo vas       

 

 

 



 



Za konec pa še ena krasna vila; še bolj bom vesela, če jo narišete kar 

sami       

 

 

 

 

 



Koliko pravljičnih hišk je nastalo; ena lepša od druge       

 

 



 

 



 

Tudi Jaka in Žana sta ustvarila svojo vas       

 



 

 



 

Žana je pobarvala vilo, ki jo je narisala njena mami       

 



SREDA, 9.12.2020 

Danes bomo ustvarjali snežinke s soljo, da bo malo drugače       

Potrebujemo: 

• Bel papir: risalni list, foto karton ali šeleshamer, 

• belo lepilo (mekol), 

• sol, 

• tempere. 

Najprej si naredite podlago za snežinke. Lahko jih natisnete, lahko pa 

jih sami narišete. Če se spomnite smo se pogovarjali, da je vsaka 

snežinka malo drugačna. 

 

Nato greste z lepilo po predlogi. 

 



Zdaj je na vrsti zabavni del: potresi sol po snežinkah… 

 

Potem pa odstrani odvečno sol. Zdaj naj bi izgledalo tako       

 

 



Zdaj pa snežinke pobarvaš s temperami. Dodaš čisto malo vode. Ker 

je zima hladna, predlagam, da barvate s hladnimi barvami : modra, 

zelena, vijolična, rožnata. 

 

Pobarvaš lahko takoj ali pa ko se lepilo že posuši. Zelo pomembno je, 

da čim manj vode in da si pri barvanju s čopičem izredno natančen, 

da se barva ne razlije tudi po papirju, ampak ostane na snežinki. 

 



Tako, upam da je nastalo čim več lepih snežink in da ste pri 

ustvarjanju uživali       

 

Ob ustvarjanju lahko ponoviš pesem SNEŽINKE od ANJE ŠTEFAN, 

ki se vam jo poslala prejšnji teden       

 

 

 

 

 

 

 



Ker Žana rada ustvarja, je ustvarjala tudi snežinke       

 

Tudi Teodor je ustvarjal snežinke in tudi Teodor ima tako smrečico 

iz filca kot Ema       

 



Tudi Ema je ustvarila svojo snežinko… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČETRTEK, 10.12.2020 

Prejšnji teden smo imeli to srečo, da smo lahko delali snežake v 

snegu. Danes pa jih lahko ustvarjamo iz drugih materialov in zraven 

pojemo pesem SNEŽAK       

Pri nas doma smo naredili snežake iz lesenih kolutkov. Na spodnji 

povezavi je videoposnetek postopka izdelave. 

https://www.pinterest.com/pin/151433606210190247/ 

 

Brušenje, lepljenje z vročo pištolo ali lepilom za les (vendar je 

potrebno pri lepilu počakati nekaj časa pred nadaljevanjem). 

 

https://www.pinterest.com/pin/151433606210190247/


Korenček  in šal iz filca      

 

Zadaj pritrdimo vrvico in roki (mi nismo imeli kosmate žice, tako da 

sta roki tudi iz vrvice). Oči narišemo z vodoodpornim flomastrom. 

Lahko ga tudi okrasite s kakšnimi bleščicami       

 



Če nimate lesenih kolutkov, ga lahko naredite iz nogavice       

 

Lahko iz papirnatih krogcev… 

 

 



Uporabimo lahko tudi podstavke za enkratno uporabo…. 

 

…ali papirnate posodice za peko kolačkov       

 

Uporabimo lahko marsikaj kar že imamo doma in pustimo naši 

ustvarjalnosti prosto pot. Uživajte; upam, da bom videla lepo zbirko 

snežakov. 

 



Ema je naredila snežaka iz nogavice. Delala je večinoma samostojno; 

mami ji je pomagala samo pri delu z vročo pištolo       

 

Teodor je izdelal snežaka iz vate in barvnega papirja       

 



 

Žana pa iz papirja       

 



PETEK, 11.12.2020 

Danes je čas za voščilnice. Z namenom je ta dejavnost v petek, da jo 

boste lahko delali še čez vikend. Ko se pri nas dela voščilnice, nam 

namreč to vzame več časa, ker jaz ne morem nehati       

Pošiljam vam nekaj predlogov…lahko delate z odtisi prstkov in rok. 

 

 



Ker smo gozdni vrtec, lahko naredite take v veliko smrečicami       

 

 

 



 

Mnogo preprostih, vendar krasnih voščilnic… 

 

Ustvarjanje z gumbi… 

 



Mogoče nastane tudi kakšna tridimenzionalna voščilnica. 

 

 

Ob ustvarjanju si lahko ustvarite božično vzdušje z glasbo       

 



Lija je izdelovala voščilnice z odtisi       

 

 



Ema je delala tridimenzionalne voščilnice       

 

Ema Š. pa je za naju z Urško ustvarila tako voščilnico       

 



Še vedno ustvarjate tudi po svoje       

 

Se igrate doma ali na prostem… 

 



 

 



 

Lara in Lucija sta naredili še snežni krogli od prejšnjega tedna       

 



 

Jani in Tadej pečeta piškote       

 



 

 



Teodor je šel pogledat okrašeno mesto… 

 

Pa tudi Udin boršt       

 



 

Tudi Lara in Lucija sta šli pogledati lučke v mesto       

 

Kljub trenutni situaciji, si znamo polepšati december       

Neja Marguč 



 

 


