
Spoštovani starši, dragi otroci!  

 

Pred nami je drugi teden izobraževanja na daljavo. Pošiljam vam navodilo za delo LUM - 

(23.3.-27.3.2020). Organizirajte si čas tako kot vam najbolj ustreza. 
 
1) Rože v vazi 

Potrebovali boste: 

• Barvni karton - 1 list 

• Barvni papir - 5 ali 6 listov različnih barv 

• Lepilo 

• Škarje 

•  Svinčnik 

Kaj storiti: 

• Barvni karton prepognite na polovico, postavite na stran. 

• Na enem listu barvnega papirja narišite pravokotnik. Izrežite ga. To bo vaza za rože. 

• Iz zelenega papirja naredite stebla. 

• Na drugih listih barvnega papirja narišite kroge različnih premerov. Izrežite jih. 

• Na kroge večjega premera nalepite kroge manjšega premera. 

• Povežite cvetove s stebli. 

• Lepite vazo na eno stran zloženega kartona, kot je prikazano na fotografiji. Cvetove postavite 

v vazo.  

 

 

 
 

 

 V primeru, da nimate barvnih papirjev, lahko uporabiš bel papir. Kroge izrežeš iz belega 

papirja in vsak krog pobarvaš z drugo barvo, tako tudi stebla.  

 

 

 

 

 

 

 



2). Origami  

Brez vas starši ne bo šlo,  zato morate otroku pomagati uresničiti njegove fantazije in želje. 

 Bolje, da začnemo z najpreprostejšimi obrtmi origami. Ena od možnosti bo spomladanska slika - 

cvetoči tulipani, ki jih je enostavno narediti z lastnimi rokami. 

 

Potrebni materiali: 

• barvni papir ali kvadratni blokci 

• škarje in ravnilo 

• preprost svinčnik, barvni svinčniki ali flomastri 

 

 

 
 

   Navodila po korakih: 

1. Iz listov barvnega papirja izrežite šest kvadratov. Za risanje kvadrata lahko otrok uporabi 

ravnilo in preprost svinčnik ( lahko vzamete kvadratni blok – če je bel ga pobarvajte. 

 

 

2. Naredite tulipane , kot je prikazano na spodnji fotografiji. 

 
 

 

 



   Če želite to narediti, postavite kvadratno barvno stran navzdol, nato pa jo diagonalno zložite - 

dobite trikotnik. Konce trikotnika upognite proti zgornji sredinski točki - to tvori kvadrat. 

Prevrnite ga in upognite spodnje in stranske konice, tako da bodoči cvet da zaobljeno obliko. 

Poskusite narediti to preprosto rožo s svojim otrokom.  

 

 
Vzemite list ali karton in zalepite cvetove tulipanov na papir. 

 

 
 

   Brez lepljenja položite brsti nastalih tulipanov na podlago, s svinčniki ali flomastri za risanje 

narišite steblo in liste vsake rože ali pa izrežite te kose iz barvnega papirja.. 

 

 

 

Želim Vam veliko ustvarjalnega dela v tem tednu. Pazite nase in ostanite zdravi! 

 

                                                                             Vzgojiteljica  Brigita 

                               


