IDEJE ZA
USTVARJANJE IN
IGRO

Metuljček iz odtisa dlani
Potrebujemo:
 karton,
 tempera barve in čopič ,
 svinčnik,
 škarje,
 lepilo,
 flomastre,
 sukanec.
Kako naredimo?
1. korak: Obe otroški dlani položimo na karton, ju obrišemo in s škarjami izrežemo. Otrok
izrezani dlani pobarva s tempera barvo (počakamo, da se barva posuši).
2. korak: Iz kartona izrežemo trup metuljčka (le-ta naj bo druge barve kot krila).
3. korak: Izrezane dlani z lepilom prilepimo na trup, da dobimo krila.
4. korak: Izrežemo tudi tipalke in jih prilepimo spredaj na trup.
5. korak: Če otrok želim, lahko krila metuljčka poljubno poriše s flomastri.
6. korak: Metuljčka lahko obesimo – nanj prilepimo sukanec in metuljček poleti.

Petelinček iz odtisa dlani
Potrebujemo:
 zeleno prstno barvo (lahko tudi tempera barvo),
 rdečo, oranžno, belo in črno tempera barvo,
 čopič.

Kako naredimo?
1. korak: Otroško dlan namažemo z zeleno prstno barvo in naredimo odtis dlani na bel papir
(prstki gledajo navzgor).
2. korak: S tempera barvami narišemo petelinčku kljun, noge ter oči kot kaže slika.
3. korak: Če med prsti narišemo barvne pike, dobimo ponosnega pava.

Drevo iz odtisa dlani
Potrebujemo:
 prstne barve,
 kolaž papir rjave barve,
 škarje,
 lepilo,
 bel list papirja,
 črn flomaster,
 rjava tempera (ali vodena) barva,
 čopič.

Kako naredimo?
1.korak: Z rjavo tempera barvo narišemo deblo na bel papir.
2.korak: Otroško roko namažemo z zeleno prstno barvo in naredimo odtise vej (odtise
dlani) nad deblom.
3.korak: Ko se barva posuši, z rdečo prstno barvo narišemo jabolka (ter peclje s črnim
flomastrom).

Lahko pa naredimo tudi drugače:
1.korak: Na rjav kolaž papir narišemo obris otroške roke in ga obrežemo.
2.korak: Obris nalepimo na bel papir.
3.korak: Prstke pomočimo v prstne barve in narišemo pisano listje (rdeče, zeleno, rumeno).

Slano testo
Sestavine za pripravo slanega testa:
- 300 g gladke bele moke
- 300 g soli
- 2 dl vode
- 1 žlica olja
Postopek priprave slanega testa:
V posodo odmerimo vse sestavine. Z žlico jih rahlo zmešamo. Ko se začne oblikovati testo, leto damo pa delovno površino in zgnetemo do konca. Ustvarjanje se lahko začne.

Hiša iz rjuh

Tiskanje s piškotnimi modelčki
Potrebujemo:
- papir,
- tempera barve,
- modelčke za piškote.

Otrok modelček namoči v barvo in z njim tiska po papirju.

Lovljenje kroglic
Potrebujemo:
- kozarec,
- kroglice,
- pinceto.
Otrok z uporabo pincete ulovi kroglico in jo prenese v kozarec.
Igra je odlična za razvoj fine motorike in pozornosti.

Prelivanje vode
Potrebujemo:
- pladenj za igro z vodo,
- plastične lončke, vrč,…

Otroku pokažemo, kako nalijemo vodo iz vrča v kozarec, kako prelivamo,… Otrok naj to ponovi.
Dejavnost vzpodbuja razvoj otrokove motorike in spretnosti za samostojno hranjenje.

Osebna knjiga
Potrebujemo:
- fotografijo otroka, družinskih članov,
- slike otrokovih najljubših živali, jedi, igrač,
- trše liste,
- luknjač,
- vrvico.

Kako naredimo?
1. korak: Priskrbimo si fotografije otroka, družinskih članov, iz časopisa pa izrežemo slike otrokove
najljubše živali, jedi, igrače,…
2. korak: Fotografije in slike prilepimo na posamezne trše liste.
3. korak: Dodamo prazno stran, ki predstavlja naslovnico (npr. Knjiga o ____ (otrokovo ime)). Otrok jo
lahko po želji tudi okrasi.
4. stran: Vse strani nato preluknjamo na levem zgornjem robu in jih povežemo z vrvico.

