
 

 
Danes pri likovni umetnosti in spoznavanju okolja: 

 Iz odpadne embalaže boš izdelal okrasni izdelek. 

 

Upoštevaj naslednje kriterije: 

- Izdelek naj bo živih barv. 

- Izdelek naj bo zapolnjen s podrobnostmi. 

- Izdelek naj bo lep, čist. 

- Bodi ustvarjalen. Izdelek naredi malo po svoje. Spodnji predlogi naj ti bodo 

le v pomoč. 

- Ne pozabi pospraviti za seboj. 

 

  
                      Ali veš, kaj pomeni tale znak?       

 

 

Ta znak pomeni RECIKLIRATI. RECIKLIRATI pomeni ponovno uporabiti. Prav to boš danes 

počel tudi ti. 

 

 

- Odloči se, kateri izdelek boš izdelal.  

- Preberi si še enkrat kriterije.  

- Fotografijo izdelka mi pošlji na moj elektronski naslov.  

- Mogoče te jutri presenetim z razstavo na oglasni deski.  

 

 

 

 



 

2.  CVETOČA VEJA 

 

POTREBUJEŠ: 

 kartonska embalaža od jajc  

 barve (tempera, akrilno) 

 škarje 

 lepilo 

 drevesna  vejica 

 

 

NAVODLO: 

 Prosi odraslega za pomoč. S škarjami 

izrežita iz embalaže od jajc oblike cvetov 

 Poljubno jih pobarvaj. 

 Prilepi ali obesi jih na vejo. 
 

 
 
 

 

3. ROŽE 

1.  ZAJČKI 

 POTREBUJEŠ: 

 3 rolice (od toaletnega papirja) 

 prazen list (karton) 

 barvo (tempera, akrilno) 

 lepilo 

 

NAVODLO: 

 Tri rolice zlepiš skupaj z lepilom. 

Zgornji dve malo stisneš, da 

nastaneta ušeska. 

 Ko se lepilo posuši, rolico namočiš v 

barvo in jo odtisneš na papir. 

 Zajčkom narišeš še usta, smrčke in 

oči ter poljubno dorišeš stvari na 

sliki. 
  



 

 

POTREBUJEŠ: 

 kartonska embalaža od jajc  

 barve (tempera, akrilno) 

 škarje 

 lepilo 

 leseno palčko 

 

NAVODLO: 

 Prosi odraslega za pomoč. S škarjami 

izrežita iz embalaže od jajc oblike cvetov 

 Poljubno jih pobarvaj. 

 Na cvet pritrdita palčko. 

 
 

4. JAJČKA 

   

POTREBUJEŠ: 

 odpadne volnene vrvice 

 balon 

 lepilo (Mekol ali voda + moka) 

 škarje 

 čokoladna jajčka po želji 

NAVODLO: 

 V balon potisni čokoladno jajčece. 

 Balon napihni. 

 Balon premaži z lepilom. 

 Nanj nalepi koščke volne. 

 Pusti, da se lepilo dobro posuši (vsaj nekaj 

ur). 

 Poči balon in izdelek obesi. 

 Če boš naredil več takih izdelkov, jih lahko 

obesiš na drevesno vejico. 
 

 

Reši kviz na spodnji povezavi. Preveril boš svoje znanje o ločevanju odpadkov, o 

onesnaževalcih in še o čem. Tvoje rešitve bom pregledala in ti sporočila, kako ti 

je šlo. 

https://wordwall.net/play/1348/674/909 

 

https://wordwall.net/play/1348/674/909


 


