
USTVARJALNO LETO
Več kot 60 navihanih aktivnosti za otroke

za vse štiri letne čase

Sandra Koren Kuhar

Vzbudite otrokovo 
kreativnost in domišljijo, 
preženite dolgčas in prosti 
čas preživite zabavno in 
ustvarjalno.

V knjigi avtorice bloga www.navihancki.si boste našli 

več kot 60 različnih aktivnosti za kvalitetno preživljanje 

prostega časa z otroki. Vse od preprostih iger, ki jih lahko 

kar sami naredite doma, idej za ustvarjanje in zabavnih 

eksperimentov. 

V poletnih dneh obarvajte ivanjščice v mavrične barve, 

ali pa se lotite izdelave ljubkih mini jadrnic in tekmujte, 

katera bo prva priplula do cilja. Čarobne jesenske liste 

ovijte v bleščice in se podajte na lov za strašnimi bučami v 

novembru. Spomladi izdelajte velikanske milne mehurčke, 

cvetlične lončke pa pobarvajte v unikatne vzorce. V mrzlih 

zimskih dneh pa izdelajte svojo malo snežno kroglo,  

ali pa se odpravite ven in podajte na iskanje skrivnostnih 

ledenih draguljev.

ustvarjalne ideje

zabavne igre

atraktivni eksperimenti
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VARNOSTNA OPOZORILA

Vse aktivnosti v tej knjigi naj otroci izvajajo pod nadzorom odgovornega odraslega. Nekatere aktivnosti so bolj prilagojene 
otrokom, pri drugih pa je potrebna pomoč odraslega, ki izvede bolj zapletena ali za otroke nevarna opravila. Otrokom 
vedno podrobno razložite aktivnosti in jih opozorite na nevarnosti pri delu. Kadar je pri aktivnosti treba uporabiti 
potencialno nevarne predmete, kot so škarje, noži, lepilo, tekočine, ali majhne predmete, ki bi jih otroci lahko zaužili, ali 
druge potencialno nevarne predmete/snovi, je potrebna posebna pozornost. 

Sami presodite, kateri deli aktivnosti so primerni, da jih z vami izvajajo otroci. Čeprav je izvedba aktivnosti podrobno opisana, 
opis ne more nadomestiti pazljivosti in odgovornega ravnanja. Pri izvajanju bodite vedno previdni in po aktivnosti pospravite 
potencialno nevarne predmete na varno mesto zunaj dosega otrok. Vse aktivnosti izvajate na lastno odgovornost. avtor 
in založnik ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, poškodbe ali druge nevšečnosti, ki bi nastale kot 
posledica izvajanja aktivnosti, predstavljenih v tej knjigi.

© Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika knjige ali njenih delov ni dovoljeno razmnoževati pod nobenimi 
pogoji in z nobenimi sredstvi, elektronsko, mehansko ali pisno, kar vključuje fotokopiranje, prepisovanje ali razmnoževanje 
s kakimi drugimi sistemi ali metodami.
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Jadrnice

MATERIALI  sl. 1 

plutasti zamaški 3×

kuhinjske gumice 2×

zobotrebec

košček penaste gume

POSTOPEK
1. Obe kuhinjski gumici napeLjete 

preko vseh treh zamaškov.   sl. 2 

2. Iz penaste gume s škarjami IZRežeTe 
majhen trikotnik in ga na spodnji in 
zgornji strani previdno preLuKnjate 
s pomočjo zobotrebca. 

3. Zobotrebec ZaPIčITe v srednji 
plutasti zamašek in nanj namestite 
trikotnik iz penaste gume.   sl. 2

iz plutastih 
zamaškov

Glede na to, da jadrnico 

sestavlja tudi zobotrebec, 

presodite ali je igra s takšni-

mi jadrnicami že primerna 

za vaše otroke. Vrhnjo špico 

zobotrebca lahko poskusite 

tudi odstriči oziroma odre-

zati, da bo manj ostra.

Nasvet:

Jadrnice

MATERIALI  sl. 1 

oreh

sveča in vžigalnik

zobotrebec

škarje

pisan lepilni trakov

POSTOPEK
1. Oreh previdno odprete, jedrca 

odstranite in nato iz lupinice nežno 
postrgate ostanke.

2. Svečko prižgete in počakate nekaj 
minut, da se manjša količina voska 
utekočini, nato ga vlijete v eno 
polovičko orehove lupine.  sl. 2 Vosek 
nalijete največ do polovice.

3. Okoli zobotrebca navijete barvit lepilni 
trak in ga pristrižete v obliko zastavice. 

4. Počakate, da se vosek ponovno strdi in 
nato vanj zapičite zobotrebec.  sl. 3

iz orehovih
lupinic

Vrhnji del zobotrebca 

lahko odlomite, ali pa ga 

prelepite s trakom, da ne 

bo preveč oster.

Priprava in igra naj 

obvezno potekata pod 

nadzorom odgovorne 

odrasle osebe.

Nasvet:



POSTOPEK
1. Iz penaste gume IZRežeTe 

preproste ribice. Oči lahko 
naredite kar z luknjačem.

2. Na zadnji del vsake ribice 
prIpnete po eno sponko.  
 sl. 1

3. Na magnet PRIVežeTe 
vrvico, vse skupaj pa 
pritrdite na leseno paličico 
(to lahko po želji tudi 
izpustite).

4. Ribice raztreSete po 
tleh in jih z »ribiško palico« 
poskušate ujeti za kovinske 
sponke na zadnjem delu.  
 sl. 3

5. Z magneta jih poskušate 
otresti tako, da padejo 
neposredno v posodo.  sl. 4

6. Poskusite lahko ujeti celo 
več ribic hkrati.  sl. 5
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MATERIALI

penasta guma

škarje 

luknjač

kovinske sponke

vrvica

manjša posoda

lesena paličica

RIBICE
lov na

 
Mavricni
    riž

MATERIALI 

plastična vrečka s 
pristikačem

beli riž

živilska barvila

plastične posodice in drugi 
pripomočki za igro

POSTOPEK
1. Manjšo količino riža StreSete v  

plastično vrečko s pristikačem.

2. V vrečko Kanete nekaj kapljic  
tekočega živilskega barvila.  sl. 1

3. Vrečko zaprete in dobro pretreSete, da se 
barvilo enakomerneje porazdeli.  sl. 2 

4. Riž StreSete na pladenj ali krožnik in 
počakate, da se popolnoma posuši.

5. Postopek ponovite za vsako barvo posebej.

6. Riž stresete v večjo posodo ali škatlo za 
čevlje. Pri igri uporabite različne posodice, 
lopatke in žličke.  sl. 3

Igra z obarvanim rižem 

spada med senzorične 

aktivnosti, ki spodbujajo 

raziskovalnost, pozor-

nost usmerjajo na čute in 

obenem razvijajo otroko-

vo domišljijo.

Igralno površino lahko 

zaščitite z rjuho ali 

drugo podlogo, s 

katere boste riž, ko se 

bo otrok nehal igrati, 

stresli nazaj v škatlo. 

Nasvet:

Previdno! Zaužitje 

magneta lahko povzroči 

resne zdravstvene 

težave, zato naj se majhni 

otroci igrajo pod stalnim 

nadzorom odgovornega 

odraslega.

Nasvet:



POSTOPEK
1. V skledo daste moko, sol 

in vodo. Vse sestavine 
premešate  sl. 1 in jih med 
prsti dobro pregnetete. 

2. Na testo kanete nekaj kapljic 
živilskega barvila.  sl. 2 

3. Med prsti testo ponovno 
dobro pregnetete  sl. 3, 
da se barvilo po njem čim 
enakomerneje razporedi. 
Lahko ga preprosto le 
nekajkrat prevaljate z 
valjarjem.  sl. 4

4. Sveže slano testo po 
uporabi zaprete v posodico s 
pokrovčkom, da se ne izsuši. 
Hranite ga na hladnem.

5. Kakovost shranjenega slanega 
testa preverjajte sproti, saj 
je zaradi večinoma naravne 
sestave hitreje pokvarljivo.
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iz sladolednih 
palčk

MATERIALI 

ploščate lesene palčke 10 x

lepilni trak

svinčnik

akrilne ali tempera barve

Sestavljanka

Porišete lahko obe 

strani palčk, tako boste 

dobili obojestransko 

sestavljanko, ki bo še 

atraktivnejša in še bolj 

zapletena.

Nasvet:

za igro

MATERIALI 

1 skodelica bele moke

1/2 skodelice soli

1/2 skodelice vode

živilska barvila

Slano 
testo

Slano testo je odličen 

material za igro, lahko pa ga 

uporabljate kot dodatek k 

drugim aktivnostim. Njego-

va tekstura je zelo podobna 

plastelinu, priprava pa 

izjemno hitra!

Nasvet:POSTOPEK
1. 10 lesenih palčk pOStaVIte 

v vrsto in jih začasno 
preLepIte s kosom 
lepilnega traku.  sl. 1

2. Palčke Obrnete na drugo 
stran in nanje SKIcIrate 
poljubno skico.  sl. 2

3. Risbo pObarVate z 
akrilnimi ali tempera 
barvami.  sl. 3 in 4

4. Ko se barva popolnoma 
posuši, palčke Obrnete 
na zadnjo stran in z njih 
odstranite lepilni trak.   
  sl. 5

5. Pred vsakim sestavljanjem 
jih premešate.



POSTOPEK
1. Plastenko prerežete na pol 

in obdržite le zgornji del.

2. Kos brisače napnete čez 
široko odprtino odrezanega 
dela plastenke in jo pritrdite 
z gumico.

3. Za obarvane milne 
mehurčke (neobvezno): 
Po zunanjem delu brisače 
previdno nakapate nekaj 
kapljic živilskega barvila.  
 sl. 2 

4. mešanIca za mILne 
MeHURČKe: V vodo kanete 
nekaj kapljic detergenta 
za posodo in premešate. 
Del plastenke z brisačo pa 
pomočite v mešanico.  sl. 3 

5. Ustnik plastenke prislonite k 
ustom in pihnete.  sl. 4
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iz milnih 
mehurčkov

MATERIALI

plastenka

manjši kos brisače 

gumica

detergent za posodo

Kace

Če uporabite tudi barvilo, 

poskušajte plastenko 

držati čim bolj vodo-

ravno, da barva skozi 

tkanino ne priteče proti 

ustniku plastenke in ga 

tako umaže.

Nasvet:

Pisane
ivanjšcice

MATERIALI 

sveže nabrane ivanjščice 
ali druge rastline z belimi 
cvetovi

plastične posodice

živilska barvila

nož

POSTOPEK
1. V manjše posodice nalijete malo  

vode in vanje kanete nekaj kapljic  
barvila za živila.

2. Po potrebi ivanjščicam previdno porežete predolga stebla 
in pri tem pazite, da jih ne sploščite ali kako drugače 
poškodujete.

3. Ivanjščice postavite v posodice z obarvano vodo in 
opazujete dogajanje. Obarvanje belih cvetov je mogoče v 
najboljšem primeru zaznati že po nekaj minutah, sicer pa v 
nekaj urah.  sl. 2

4. Ivanjščice lahko čez čas prestavite iz ene posodice v drugo 
in kmalu boste lahko opazovali cvetove različnih barv.

Obarvanost cvetov je 

najlepša, če so cvetlice 

čim bolj sveže.

Nasvet:


