
 ŠOPEK SPOMLADANSKEGA CVETJA 

 

 

 

 

V teh dneh se med nami smuka pomlad. Težko jo sicer opazujemo, saj smo po sili razmer zaprti 

med štiri stene, vseeno pa z največjim veseljem kukamo skozi okna ali pa naredimo krajši sprehod, 

kjer lahko uživamo v prvih pisanih cvetovih. 

Pred vami je priložnost za likovno ustvarjanje z vašimi otroki, preko katerega boste pri njih razvijali 

tudi nekatere motorične, matematične in likovne sposobnosti ter spretnosti. 

 

Kaj potrebujete za ustvarjanje? Nadvse preprosto! Vse kar boste danes potrebovali, boste 

nedvomno našli znotraj svojega doma: 

- vodene ali tempera barve ter čopič 

- lonček ali kozarec z vodo 

- flomastre ali voščenke 

- slamico, papir 

- 6 ali 7 vatiranih palčk in elastiko 

 

NAVODILA (za oblikovanje vaze) – slika št. 1: 

- z uporabo flomastra ali voščenke začrtajte obris vaze (lahko je poljubne oblike) 

- z vzdolžnimi črtami razdelite vazo na več delov, v katere naj otrok vriše vzorec (lahko 

nadaljuje vzorec, katerega mu pripravite vi, ali pa oblikuje lasten vzorec) – glede na 

otrokove zmožnosti in motorične spretnosti (odvisno tudi od starosti otroka) 

- vzorec nato poljubno pobarvajte, pri čemer sledite določenemu vzorcu (za pomoč si lahko 

ogledate priloženi fotografiji že izdelanih vaz s cvetočimi vejicami) 

 

NAVODILA (za oblikovanje spomladanskega cvetja) – sliki št. 2 in 3: 

- vzemite lonček z vodo in navlažite vodene barve oz. z vodo zmešajte tempera barve (rjava 

barva bo služila oblikovanju stebel, vse ostale barve pa oblikovanju cvetov) 

- s pomočjo čopiča nakapljajte nekaj kapljic rjave barve nad predhodno oblikovano vazo, 

vzemite slamico in kapljice barve razpihajte v nasprotni smeri vaze (glej sliko št. 2) 

- vzemite vatirane palčke in jih stisnite skupaj; bodite pozorni, da je ena izmed palčk v 

sredini, ostale pa okoli nje; palčke fiksirajte z elastiko (glej sliko št. 4); 

- pomočite vatirane palčke v pripravljene barve in pričnite tiskati; cvetovi so lahko 

najrazličnejših barv, zato bodite kreativni 

- likovno dejavnost lahko nadgradite z dodajanjem še drugih elementov, pri čemer naj vas 

vodi domišljija 



Izdelek bo resnična spomladanska umetnina, pri kateri se boste lahko preizkusili in uživali tako 

starši, kot otroci.  Vabljeni, da se s svojimi mojstrovinami pohvalite tudi preko katerega izmed 

internetnih medijev in pokažite svojo umetniško žilico. 

 

Pripravila vzgojitelja: Špela in Matjaž Alič 
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