
Vrtci Občine Žalec 

december 2020 

 

PRAZNIČNA USTVARJALNICA 

 

Spoštovani starši, dragi otroci. 

Stopili smo v praznični december, ki nas je razveselil s snežno odejo. 

Kaj je lepšega kot vrisk in smeh na belih poteh. Prepričani smo, da z 

otroki uživate v snežnih vragolijah, ki vas, upamo, navdajajo z dobro 

voljo in optimizmom. Strokovne delavke iz našega vrtca so pripravile 

nabor idej za ustvarjanje in kakovostno preživljanje dolgih zimskih 

večerov. Danes vam posredujemo prvih nekaj idej…  

Želimo vam prijetno ustvarjanje.  

 

 

 

 

SNEŽINKA 
(Živa Viviana Doria) 

 

Najprej pade prva, 

ji druga že sledi, 

pa tretja in četrta, 

še peta prihiti. 

 

En, dva, tri se v belo, 

pokrajina obleče, 

snežinka, majhna, nežna, 

je velik košček sreče. 

 

Pripravila: Nataša Zore 

 



1. PRAZNIČNI DECEMBER –  MESEC PRIČAKOVANJA  

Čar praznikov je v pričakovanju in pripravi nanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na praznike se pripravljamo na različne načine. Čiščenje, urejanje in krašenje naših 

domovanj so dejavnosti, v katere lahko vključimo tudi otroke. Otroci radi pomagajo, 

če jim le to dovolimo in omogočimo. Tako se počutijo pomembni in vredni zaupanja. 

Dovolite jim, da si uredijo tudi svojo sobo ali kotiček v stanovanju.  

“Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in si bom zapomnil, vključi me v delo in se 

bom naučil.”                                                 

 Pripravila: Karmen Četina 



2. SMREČICE IZ ODPADNE EMABALAŽE 

 

  

Foto: splet 

 

Potrebujemo: različen odpadni in naravni material, barvice, flomastre, lepilo, 

vodene, prstne ali tempera barve… 

Priprava: na podlagi idej/fotografij lahko izdelamo različne smrečice. 

 Razrezane ožje kroge iz tulcev prilepimo na cel tulec in poljubno 

okrasimo.  

 Nabrane vejice razporedimo po velikosti, jih povežemo z vrvico ali 

prilepimo ter okrasimo po želji.  

 Iz kartona izrežemo smrečico, jo pobarvamo, pritrdimo v pazen pvc 

lonček, dodamo kroglice iz stiropora in s papirjem prelepimo odprtino 

lončka.  

 

Pripravila: Alenka Ježovnik 

 

 

 

 

 

 



3. ŠKRATKI 

Primerno za starost otrok: 2. starostno obdobje 

Sredstva: karton, bela prstna barva, koščki starega blaga ali rdeč papir, 

škarje, lepilo, topa šivanka in sukanec 

Potek dejavnosti: 

Z belo prstno  barvo in čopičem si otrok pobarva dlan. Nato jo odtisne na 

karton. Ko se barva posuši, izreže obliko škratka. Iz barvnega papirja nato izreže 

še trikotnik, ki ga prilepi za škratovo kapo. Iz kartona izreže še majhen krog za 

nos. Na vrhu kapice s topo šivanko in sukancem naredimo še vrvico za 

obešanje. Tako je škratek pripravljen, da ga obesimo na smrečico ali praznično 

okrasimo otroško sobo.  

 

 

Vir: Pinterest 

 

 

Pripravila: Renata Ašenberger Knešak 

 

 

 



4. IZDELOVANJE OKRASKOV IZ SLANEGA TESTA 

POTREBUJEMO:  

- 400g moke, 

- 400g soli, 

- 2dl vode, 

- po želji jedilne barve.  

PRIPOMOČKI ZA PRIPRAVO SLANEGA TESTA:  

- posoda, 

- tehtnica 

- pekač, obložen s peki papirjem, 

- pečica,  

- modeli za piškote. 

POSTOPEK:  

Testo je hitro pripravljeno in primerno za takojšnjo uporabo.  

V posodo damo vse sestavine, jih naprej rahlo premešamo in na koncu 

zgnetemo, da nastane gladka kepa slanega testa, po potrebi dodate vodo ali 

moko.  

Ko imamo pripravljeno testo, lahko pričnemo z ustvarjanjem. Z vašimi otroki 

lahko izdelate različne okraske za dekoracijo. Naj vas domišljija ne omejuje in 

se prepustite čarom čarobnega decembra.  

Ko so izdelki pripravljeni, jih položite na pekač, ki je prekrit s peki papirjem in 

specite vaše izdelke v pečici na 180 stopinj, 20 minut.  Nato počakate, da se 

izdelki ohladijo. Lahko jih poljubno pobarvate.  

Pripravila: Mojca Vitasovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. JELENČKI, NOVOLETNE JELKE, USTVARJALNICE Z GUMBI 

Odtisi prstov s tempera ali prstnimi barvami na papir oz. karton. Ko se posušijo, 

otrok sam s flomastri nariše oči, nos, rogove. 

 

 

Iz barvnega, časopisnega ali okrasnega papirja. Otrok- starš natrga ali nareže 

kose papirja na različne dolžine. Otrok jih samostojno prilepi na podlago – list, 

trši papir, karton in tako ustvari jelko. Po želji jo lahko krasi z gumbki, odtisi prstov, 

nariše lučke,…. 

 

Izberemo gumbe različnih barv, oblik in 

velikosti. Nato se odločimo kako jih bomo 

prilepili na trši papir ali karton. Iz njih lahko 

naredimo novoletne jelke, okraske – bunkice, 

note v notnem črtovju,…Otroci si sami izberejo 

gumbe, katere samostojno lepijo na podlago 

in tako ustvarjajo. Lepijo jih lahko s tekočim 

lepilom, obojestranskim lepilom, lepilom za 

vroče lepljenje ( pri tem pomagajo starši). 

 

https://www.okay.si/letos-poslji-unikatne-novoletne-voscilnice/ 

Pripravila: Mojca Sedminek Vuherer 

 

 

 

https://www.okay.si/letos-poslji-unikatne-novoletne-voscilnice/


6. SNEŽINKE IZ TULCEV  

Za izdelavo potrebujete: 

 rolice wc papirja ali papirnatih brisač,  

 močnejše lepilo (za les, tekoče uho lepilo),  

 škarje,  

 vrvico/nitko 

V kolikor imate na voljo tempera barve, bleščice,… lahko uporabite tudi te.  

Navodila za izdelavo: 

Rolice papirja pobarvajte s tempera barvami in počakajte, da se barva dobro 

posuši. Nato rolico sploščite in narežite na ozke kolobarje. S prepogibanjem in 

zlaganjem narezanih kolobarjev drug ob drugega ustvarite svojo snežinko. Ne 

pozabite zlepiti posameznih delčkov.  

 

Ko ste zadovoljni z obliko snežinke, nanjo le še zavežete vrvico in snežinko 

obesite na poljubno mesto npr. na božično drevo, ali pa z njimi okrasite okna.  

 

V pomoč pri izdelavi vam je lahko video posnetek na Youtube. V iskalnik vpišite:  

toilet paper roll snowflakes.  

PRIJETNO USTVARJANJE!  

Pripravila: Anita VIPOTNIK  



7. HYGGE SMREČICA 

Sredstva: trši karton 

Volna 

Zobotrebec 

Zamašek iz plute 

Lepilo 

Malo trši karton izrežeš v obliki smrečice brez debla. Z ovijanjem volne pričneš 

na vrhu smreke natančno in ne pretrdo. Ko oviješ volno do konca jo zalepiš z 

lepilom, da se le ta ne odvije. Vzameš zamašek iz plute, ga odrežeš na pol in 

vanj zapičiš zobotrebec. Na zobotrebec namestiš smrečico in jo postaviš na 

vidno mesto kot dekoracijo. Smrečico lahko okrasiš še z različnimi bleščicami, 

nalepkami…  

 

Idejna zasnova INSTAGRAM profil Carica sveta 

 

Pripravila: Uršula Križmančič 

 



8. SNEŽAK IZ PAPIRNATEGA TULCA 

 

 

 

Izdelava je zelo preprosta in zabavna. Sodelujejo lahko otroci vseh starosti. 

Starejši otroci lahko snežaka izdelajo popolnoma samostojno. 

Igrate se lahko z dodatki (pokrivalo snežaka: kapa, slušalke, lasje iz vejic,…) 

Material prilagodite razpoložljivim sredstvom, ki jih imate doma. 

Namesto silikonske pištole lahko uporabite tudi lesno ali katerokoli lepilo po 

želji. 

 

 

 

 Celoten postopek najdete na povezavi: https://capturingparenthood.com/snowman-crafts-for-kids/ 

Pripravila: Maja Lednik 

 



9. PRETIKANKA Z BOŽIČNIM MOTIVOM 

 

 

 

Material za takšno preprosto pretikanko boste našli doma.  

Priporočljivo je, da je narejena iz tršega papirja (lahko tudi tetrapak, ki se ne 

pretrga), saj bo tako obstojnejša, otroci bodo lažje pretikali vrvico.  

Prepustite se ustvarjanju, otroci lahko karton prej pobarvajo, polepijo,… 

In končni izdelek lahko postane tudi okrasek za na jelko. 

 

Celoten postopek najdete na povezavi: 

https://cutesycrafts.com/2015/11/christmas-craft-for-kids-lacing-ornaments.html 

 

 

Pripravila: Maja Lednik 

 

 

 

 

 

 

 



10. VOŠČILNICA  

Praznični december je mesec praznovanj, pričakovanj in hrepenenja. Ustvarjalne 

urice izdelovanja okraskov in voščilnic, krašenje drevesa ali praznična peka so 

aktivnosti, ki  nas popeljejo in stopnjujejo pričakovanje božično-novoletnih praznikov. 

Vabljeni, da si polepšate dneve pred prazniki tudi z izdelovanjem voščilnic, ki jo lahko 

pošljete nekomu, ki je bo v tem času še posebej vesel. 

Za ogrevanje prisluhni pesmi Tomaža Habeta, nato pa se loti zabavnih 

»mehurčkastih« voščilnic. 

ŠALJIVA VOŠČILNICA 

ČE TE ZEBE, DAJ POSKOČI! 

NIČ NE TARNAJ DA JE MRAZ. 

KAJ SE STISKAL BOŠ NA TOPLEM, 

SAJ ŠE NISI SIVIH LAS. 

 

ČE TE STRAH JE, SI ZAŽVIŽGAJ, 

S SMEHOM DNEVI LEPŠI SO. 

ZA POGUMNE NI OVIRE, 

Z DOBRO VOLJO VSE BO ŠLO. 

 

Za »mehurčkaste« voščilnice potrebujemo: 

manjšo plastenko, mrežasto vrečko (npr. embalažo pomaranč, limon,…), risalni 

list, milnico, tempera ali prstne barve, barvice ali flomastre, manjšo posodo, 

lepilni trak. 

 

1. Plastenko prerežemo za dlan pod ustjem. Čez veliko odprtino napnemo 

plastično mrežo in jo pričvrstimo z lepilnim trakom. 

2. V posodici zmešamo milnico (npr. detergent za umivanje posode), barvo 

in vodo. Za bolj bleščeče voščilnice lahko dodamo bleščice. 

3. Pihalko namočimo v mešanico. Nad listom pihamo vanjo in razporejamo 

milne mehurčke po celotnem listu. Mehurčkov ne pokamo, rajši 

opazujmo, kako se barve med sabo mešajo. Ko je list pol pisanih 

mehurčkov, ga odložimo in počakamo, da se posuši. 

4. List razrežemo na manjše liste. Na vsakega z barvicami ali flomastri 

narišemo kakšen praznični motiv, npr. snežinke, zvezde, krogce, vejice in 

druge drobne vzorčke. 



 

 

 

      Pripravila: Karmen Četina 

 

11. ČAJANKA 

DEJAVNOST PRIMERNA ZA 1. IN 2. STAROSTNO OBDOBJE OTROK 2-6 LET 

PODROČJE: družba 

CILJ: 

- otrok sodeluje v pripravi in izvedbi družabnega dogodka 

SREDSTVA: skodelica, čaj/kakav, vroča čokolada (POZOR! vroča tekočina) 

POTEK: Čajanka v prazničnem času je idealna priložnost za druženje z otrokom, 

kjer lahko vsak otrok sodeluje po svojih zmožnostih. S ponavljanjem dogodka 

lahko otrok le-tega sam prilagaja, usmerja in tako pridobiva občutek 

samozavesti in opolnomočenja. 

Čajanko lahko izvajate vsak dan ob istem času, lahko enkrat na teden, če se 

le da naj bo dogodek ponavljajoč. 

 

1. Dogodek pričnite z izbiro skodelice – naj ima otrok sam možnost izbire, 

morda tudi skodelice, ki je sicer ne sme uporabljati. Če želite lahko 

skodelico, ki jo sicer uporablja, okrasite z lepilnimi trakovi, bleščicami, 

nalepkami. 

2. Nato skupaj izberite čaj in ga pripravite. Dodatke za čaj (sladkor, med, 

mleko, limona, pomaranča, itd.) lahko dodate v skodelico, ali jih 

odnesete na mizo oz prostor, kjer boste izvedli čajanko. Morda sib o 

otrok izbral več dodatkov, ali si jih dodajal postopno. 

 

 

 



3. Skupaj pripravite tudi prostor, kjer boste popili čaj. Tradicionalno bi bilo 

to pri mizi, vendar je to čas za kvalitetno druženje in zbliževanje z 

otrokom, zato si dopustite tudi druge možnosti, npr. sedežna garnitura, 

ali v igralnem kotičku, ali morda naredite svoj kotiček z blazinami sredi 

dnevne sobe, itd. 

4. Prostor naj bo skrbno pripravljen s potrebnim priborom, prtički, okrasitvijo 

(venček, novoletni okraski, lučke, svečka, suhi krhlji pomaranče, 

smrekova vejica). 

5. Čajanki lahko dodate tudi jedi, npr. piškote, mini sendviče, pecivo. 

 

Naj bo čajanka dogodek po meri otroka, kar pomeni, da naj bo otrok vključen 

v celoten proces, njegove želje naj bodo upoštevane. Prva čajanka naj bo 

enostavna, k vsaki naslednji lahko dodate nove elemente in stvari, priprava je 

lahko bolj bogata. Ne pozabite pa, da v osnovi gre za druženje in uživanje v 

druženju ob toplem napitku z vašim otrokom in/ali ostalimi družinskimi člani.  

 

P r ip rav i la :  N in a  Koš t ru n  

 

12. HRANJENJE PTIC POZIMI 

»Strokovnjaki trdijo, da hranjenje ptic pozimi nima pomena za njihovo 

ohranjanje. Zagotovo pa je to čudovita priložnost za opazovanje ptic in eden 

izmed načinov za razvoj našega odnosa do njih. Posebej otroci tako krepijo 

odnos do ptic in razvijajo vrednote ohranjanja narave. Prav iz tega razloga 

ornitološka društva vseeno priporočajo hranjenje ptic pozimi.« (vir: 

https://www.mrpet.si/hranjenje-ptic-pozimi-p-18658.aspx) 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO PTIČJE POGAČICE: 

SESTAVINE: 

- Kokosovo maslo/domača mast 

- Ptičja semena (semena, oreščki, sončnična, bučna semena, orehova 

jedrca, proso, rozine …) 

- Poljubni modelčki za strjevanje (lahko so modelčke za peko piškotov)  

Maslo/mast raztopite do tekočega in vanj vmešate različna ptičja semena  

raztopite do tekoče oblike in vanj vmešajte ptičja semena. Modelčke 

postavite na podlago. Mešanico masla in semen vlijte v modelčke/lončke. 

Čez noč pustite maslo/mast da se strdi in nato zjutraj skozi pogačo napeljete 

vrvico in obesite pogačo na bližnje drevo, kjer boste lahko opazovali ptice 

med krmljenjem.  

https://www.mrpet.si/hranjenje-ptic-pozimi-p-18658.aspx


Primerna zimska hrana so semena 

Najprimernejša zimska hrana za ptice so semena: sončnice, konoplja, lan, 

kaša, bučne pečke, proso, ajda, pšenica,…V bližini okna obesimo tudi lojno 

pogačo, iz katere bodo ptice z veseljem zobale semena in otrobe. 

Na hišice obesimo tudi krmilne košarice, v katere damo jedrca arašidov, 

lešnikov in orehov, ovsene kosmiče, ostanke sira in podobno. Nagnita jabolka 

iz shrambe pa privoščimo kosom. 

 

https://deloindom.delo.si/pticje-pogacice-iz-domace-peke 

P r ip rav i la :  Mate j a  Loč ičn i k  

 

13. NOVOLETNA SMREČICA 

Za smrečico potrebujete: 

- Tri lesene veje (debelina in dolžina po lastni izbiri) 

- Volno 

- Okraske (gumbi, cofki, lastni okraski …) 

 

Dve veji pripravimo/odrežemo na enako dolžino, medtem ko spodnjo nekoliko 

skrajšamo. Veje povežemo skupaj, če imate doma lepilo (npr. pištolo za 

lepljenje), lahko starši zlepijo konce vej in pustite da se dobro ohladi.  

Ko je ogrodje pripravljeno, zavežete volno na enem delu in prepletate volno 

po celotnemu ogrodju. Na koncu še različne okraske nalepite (tekoče lepilo) 

na smrečico in je izdelek končan. Če je smrečica manjša, jo lahko uporabite za 

okrasek, večje smrečice pa za dekoracijo vašega doma.  

Prijetno ustvarjanje!  



 

P r ip rav i la :  Mate j a  Loč ičn i k  

 

  

14. NOVOLETNA VOŠČILNICA 

Potrebujemo:  

 črni flomaster; 

 barvice;  

 bel list (poljuben format); 

 škarje; 

 lepilo; 

 vodene ali tempera barve; 

 čopič; 

 podlaga za voščilnico (poljuben format). 

 

 

Postopek izdelave:  

 Na bel list s črnim flomastrom narišemo hiške, katere z barvicami poljubno 

pobarvamo. Pobarvane hiške izrežemo. 

  

 

 

 

 

 



 Podlage za voščilnice s čopiči prebarvamo s temno modro barvo, tako 

dobimo osnovo za voščilnico. S čopičem in rumeno barvo poškropimo 

po podlagi (naredimo zvezdnato nebo).  

 

 

 

 

 

 

 

 Ko se podlaga posuši, nanjo z lepilom prilepimo izrezane hiške in 

voščilnica je gotova. V sredino zapišemo še svoje misli, želje našim 

najdražjim.  

 

 

Prijetno ustvarjanje in obilo zabave pri izdelavi. 

 
Pripravila:  Paj Mateja 

 

 

15. USTVARJANJE PRAZNIČNIH MEDENJAKOV  

Naj tudi vaš dom letos zavzame nepogrešljiv vonj po medu, cimetu in 

številnih drugih dišavnic, ki nas takoj opomnijo na čas, ko se sladkamo v 

družbi svojih najbližjih. 

SESTAVINE: 

 50 dag moke 

 1 čajna žlička sode bikarbone 

 15 dag masla ali margarine 

 15 dag sladkorja v prahu 

 2 jajci 

 15 dag segretega in ohlajenega medu  

 ščep cimeta 

 orehova jedrca za okrasitev 

Recept za beljakov led-glazuro: 

sneg enega beljaka 

200 g sladkorja v prahu 

nekaj kapljic limoninega soka 

V sneg najprej primešamo sladkor v prahu in dodamo še nekaj 

kapljic limoninega soka, da glazura obdrži lepo belo barvo. 



POSTOPEK 

Iz naštetih sestavin zamesimo testo in ga damo v vrečko ali folijo. 

Počiva naj 1uro ali več v hladilniku. Nato iz testa oblikujemo kroglice 

poljubne velikosti in jih dajemo v pekač, obložen s peki papirjem. 

Medenjaki naj ne bodo naloženi preveč skupaj, saj se med peko 

malo povečajo. Pečemo pri 180 stopinjah okoli 12 – 15 minut. 

Pečene in ohlajene hranimo v dobro zaprti posodi. 

 

Pa dober tek ! 

           

           Namig! 

Na surove kroglice lahko vtisneš ¼ jedra oreha ali pa mandelj… 

Dostopno na: 

https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/moji-mehki-medenjaki/9431/ 

 (pridobljeno 2.12.2020) 

Pripravila:  Urška Plevnik 

 

 

 

https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/moji-mehki-medenjaki/9431/


16. OKRASEK IZ NARAVNEGA MATERIALA

 

 

MATERIAL: Naravni material iz gozda (storži, listje, zelenje …), vrvica, škarje in 

lepilo 

POSTOPEK: Razviden iz fotografij 

 

VIR:        

https://www.lokalno.si/2012/11/24/88700/zgodba/Bodika_si_je_nadela_cudovito_okrasje/ 

 

                     Pripravila: Irena Lesjak 

 

 

 

 



17. PRAVLJICA 

      SNEŽNO DREVO 

Caroline Repchuk - Josephine Martin 

(Priredila Ančka Pomarančka) 

 

Mali medvedek se je zbudil in svet je bil bel. Vse je bilo neskončno belo in tiho. 

»Kam so šle pa vse barve?« je milo zajokal, kajti še nikoli ni videl tako belega in 

tako zimskega sveta. 

Njegovo milo jokanje pa so slišale vse gozdne živali, ki so prihajale z majhnimi 

darilci, da bi ga potolažile. 

Prvi se je iz snega prikazal ris, ki je v gobčku držal oranžne liste. 

»Za sneženo drevo so,« je rekel ris. »Tako se bomo spominjali toplega žarenja 

jeseni in ognjenega sončnega zahoda na večernem nebu.« 

Nato je priskakljala veverica  in k njegovim nogam nežno položila vejico bodike. 

Njene jagode so kot kapljice rdeče barve pordečile sneg. 

»Spominjale nas bodo na cvetje in sadeže iz gozdov in polj,« je rekla veverica. 

Priletela je še šoja, ki je v kljunčku 

stiskala nekaj svojih peres. 

»Moja peresa so modra kot poletno 

nebo in žuboreča voda rek,« je rekla 

šoja. 

Iz ledenega gozda je nagajivo 

pritekla kuna, ki je medvedkovi zbirki 

dodala dlačice svojega žametnega 

kožuščka. 

»Moje dlačice so rjave kot zemlja, ki 

zdaj počiva pod snežno odejo,« je rekla kuna. 

Skozi debeli sneg je počasi pricapljal zajček in pred začudenega medvedka 

položil sveže zelene poganjke. 

»Moje darilo naj nas spomni na zeleno pomlad, na novo življenje po zimskem 

spanju,« je rekel zajček. 

Prikorakala je srnica in na hrbtu prinesla kupček kamenčkov. 

»Barva kamenčkov je večna kot barva gora in nevihtnih oblakov, ki se valijo po 

nebu,« je rekla srnica. 



Majhen vrabček, obložen s storži, se je spustil na bližnjo vejo. 

»Prinesel sem kar sem mogel. Tako ne bomo pozabili žita, ki 

vse poletje zori na polju za gozdom,« je zaščebetal vrabček. 

Polarna lisica je prinesla ledene sveče, ki so se v srebrni zimski 

svetlobi bleščale kot velike dežne kaplje v soncu. 

Polarna lisica se je nenadoma domislila in vzkliknila: 

»Okrasimo snežno drevo! Ti, mali medvedeke, pa boš pazil 

nanj. Tvoj temni kožušček nas bo spominjal na skrivnostno 

temino noči.« 

Ko so okrasili snežno drevo, se jim je zadnji približal severni 

jelenček. Na verižici okoli njegovega vratu se je bleščala zlata zvezda, ki mu jo 

je nekoč podarila Luna. 

Severni jelenček je ukazal: »Obesite zlato zvezdo na vrh snežnega drevesa! 

Njena svetloba bo dosegla vsa bitja sveta. Naj se zberejo in poveselijo, naj se v 

tem čarobnem času poklonijo naravi, miru in prijateljstvu!« 

In od takrat naprej, vsako leto ob istem času, vsa živa bitja širom sveta tako tudi 

naredijo. 

 

Pripravila: Irena Lesjak 

 

18. IZDELAVA SLUŠNEGA SPOMINA 

Potrebujemo manjše plastenke z zamaški in različen material. Otrok naj pod 

nadzorom staršev (da česa ne pogoltne) napolni plastenke - po dve plastenki 

z enakim materialom. Napolnite jih lahko s  koruzo, kamenjem, rižem, majhnimi 

storžki, vejicami, iglicami, kosmiči,... Pokrov zalepite z lepilnim trakom in dobili 

boste igro za slušni spomin. Otrok se z njimi igra, posluša različne zvoke, nato pa 

jih med sabo primerja, išče pare. Zelo jim je všeč tudi igra slušnih skrivalnic - 

vzamete plastenko, se skrijete (npr. pod mizo) in otrok išče izvor zvoka.  

 

 

 

 

 

Pripravila:  Špela Vitanc Vodeb 

 

 

 



19. GIBALNO DREVO 

Otroku na tla nalepimo črte v obliki drevesa (smrečice). Poskrbimo, da je drevo 

dovolj veliko, da omogoča več različnih gibanj. Otrok nanjo postavlja okraske 

(lahko jih izrežete iz papirja, lahko postavlja igrače, prave okraske) tako, da 

hodi zgolj po nalepljenih črtah. 

Črte lahko tudi preskakuje, ali pa hodi po njih v različnih smereh (naprej, nazaj, 

vstran, skače po eni in obeh nogah,…).  

 

 

 

Pripravila: Špela Vitanc Vodeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: splet: https://www.google.com/search?q=christmas+tree+balance 


