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Dragi bralec/bralka bloga Navihančki!

Pred vami je (e-)knjižica z 12-imi aktivnostmi za igrivo, ustvarjalno in predvsem zabavno poletje z 
otroki.

Aktivnosti so strnjene na 16-ih straneh,  na katerih so navodila za pripravo dejavnosti z vključenimi 
barvitimi fotografijami za najlažjo predstavo. Postopki so preprosti, kompaktnost knjižice (vsaka 
aktivnost zajema le 1-2 strani) pa omogoča, da lahko knjižico enostavno natisnete in odnesete s 
seboj na izlet, potovanje ali druga pomladno/poletna potepanja. Naj bo to poletje kar se da polno 
zabave, veselja in nepozabnih dogodivščin. ;)

V knjižico so vključene:

• senzorične igre

• ustvarjalne ideje 

• eksperimenti 

+ dodatne aktivnosti, ki niso bile objavljene na blogu.

Upam, da vam bo knjigica polepšala tople dni ter pričarala dodaten razlog za veselje in navdih za 
aktivno preživljanje prostega časa z otroki.

Lp,
Sandra.
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• mavec (1 skodelica)
• voda (¾ skodelice)
• kartonasti toaletni tulci (4)
• peki papir
• tempera
• lepilni trak

 
 MATERIALI: (za pribl. 4 krede)

  
 POSTOPEK:

Kartončke toaletnih rolic prerežete in oba preostala konca s 
pleskarskim lepilnim trakom prilepite skupaj. 
Prelepite tudi eno odprtino tulca. (sl.1)

V tulec vstavite zvitek peki papirja in ga po potrebi na vrhu 
obrežete, da je v liniji s tulcem. (sl.2)

*Priporočam, da si vse tulce pripravite v naprej, saj se mavec 
prične zelo hitro gostiti.

V skledi zmešate mavec in vodo ter dodate 1-2 jedilni žlici izbrane 
tempera barve (odvisno od tega, kako intenziven odtenek krede 
želite). Še enkrat dobro premešate. (sl.3)

http://www.navihancki.si/
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Nato v kartonaste tulce previdno vlivate mešanico, dokler ni 
posamezen tulec napolnjen (pri polnjenju si lahko pomagate z 
žličko).

Mešanica se začne razmeroma hitro trditi, zato ni dobro čakati 
predolgo. Napolnjene tulce postavite pokončno (najlažje kar v 
večjo skodelico, da se med sušenjem ne morejo prevrniti). (sl.4)

Počakate uro ali dve in nato previdno raztrgate kartonasti tulec ter 
odstranite peki papir.

Krede je dobro pustiti, da se dokončno posušijo na zraku (če jih 
pustimo, da se posušijo v kartonu, traja precej dalj časa). (sl.5)

Na zraku se posušijo zelo hitro, zato jih lahko pričnete uporabljati 
že po pribl. dveh urah sušenja. (sl.6)

http://www.navihancki.si/
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• plastična vrečka za živila
• tekoča jedilna barvila
• riž

 MATERIALI:

Riž stresete v plastično vrečko in vanjo kanete nekaj kapljic 
tekočega živilskega barvila. (sl.1)

Dodate še nekaj kapljic vode, da se bo barvilo lažje enakomerno 
razporedilo po rižu.

Vrečko zaprete ali zavežete in jo dobro pretresete. (sl.2)

Postopek ponovite za vsako barvo posebej.
Riž nato stresete na krožnik ali pladenj in ga nekaj ur pustite, da 
se posuši na zraku. (sl.3)

Po sušenju ga stresete v izbrano posodo ali škatlo za čevlje, 
poiščete lopatke, plastičke skodelice ter po potrebi s podlogo 
zaščitite igralno površino, da lahko riž kasneje enostavno poberete
s tal.

 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
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• sladoledne palčke
• akrilne ali tempera barve
• svinčnik
• košček lepilnega traku

Deset palčk z ene strani začasno zalepite skupaj z lepilnim 
trakom. (sl.1)
Z druge strani s svinčnikom na rahlo narišete skico. (sl.2)

S tankim čopičem in izbranimi barvami risbo pobarvate.
(sl.3)

Ko se barve povsem posušijo, lepilni trak z zadnje strani previdno
odlepite.

Postopek lahko ponovite tudi z druge strani in tako naredite 
obojestransko sestavljanko, ki bo tako malo težja in še bolj 
zanimiva.

 MATERIALI:

  
 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
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• plutasti zamaški (3)
• kuhinjske gumice (2)
• zobotrebec
• košček moos/penaste gume

Iz moos gume izrežete majhen trikotnik, ki bo služil kot jadro. 

Obe kuhinjski gumici napeljete preko vseh treh zamaškov, kot 
kaže slika 2.

Iz penaste gume s škarjami izrežete majhen trikotnik in ga na 
spodnji in zgornji stran previdno (!) preluknjate s pomočjo 
zobotrebca. 

Zobotrebec  zapičite v srednji plutasti zamašek in nanj namestite 
trikotnik iz penaste gume. (sl. 2)

*Glede na to, da jadrnico sestavlja tudi zobotrebec, presodite ali je
igra s takšnimi jadrnicami že primerna za vaše otroke. Vrhnjo 
špico zobotrebca lahko poskusite tudi odstriči oziroma odrezati, 
da bo manj ostra.

 MATERIALI: (sl.1)

  
 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
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• pomivalna gobica
• sladoledna palčka
• lepilni trak
• kos tršega papirja
• škarje

 MATERIALI:

V pomivalno gobico (s škarjami) naredite majhno zarezo. (sl.1)

Kos tršega papirja obrežete v obliko jadra in ga prelepite z 
lepilnim trakom, da ga zaščitite pred vodo.

Na zgornji in spodnji strani s škarjami zarežete majhno odprtino 
(sl.2) ter skoznjo namestite sladoledno palčko. 
Spodnji del sladoledne palčke zataknete v zarezo v gobici. (sl.3)

Jadra lahko okrasite tako, da jih porišete z vodoodpornim 
markerjem.

 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
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• plastenka
• škarje
• manjša brisačka
• kuhinjska gumica
• detergent za posodo
• manjša posodica
• živilska barvila (po želji)

Prazno ter čisto plastenko s škarjami prerežete na pol in obdržite 
le zgornji del. (sl.1)

Brisačko s pomočjo kuhinjske gumice navežete na veliko odprtino
plastenke. 
V manjšo posodico nalijete malo vode in dodate dve kapljici 
detergenta za posodo (po želji dodate kapljico živilskega barvila). 
Del plastenke na katerem je ovita brisačka pomočite v mešanico. 
(sl.2)

Skozi ustni del plastenke vpihnete zrak in obenem opazujete 
nastajanje dolge kolone milnih mehurčkov. (sl.3)

 MATERIALI:

 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
http://navihancki.si/kace-iz-milnih-mehurckov/
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• bela moka (4 polne kozarčke)
• rastlinsko olje (¾ kozarčka)
• škatla za čevlje ali druga primerna posoda
• kreda ali tempera v prahu (po želji)

V izbrano posodo stresete moke ter dodate rastlinsko olje. (sl.1)

S prsti na rahlo premešate.

Za obarvani pesek z lune: kredo vstavite v plastično vrečko in jo 
zaprete ali zavežete. S tršim predmetom jo preko vrečke previdno 
zdrobite v prah. (sl.2)
Prah nato vmešate v moko z oljem. (sl.3)

*Za manjše otroke, ki bi pesek z lune utegnili zanesti v usta, 
priporočam, da izpustite barvo in za igro uporabite le moko in 
olje.

 MATERIALI:

 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
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• Gustin (koruzni škrob)
• živilska barvila
• plastična dozirna posodica z nastavkom

Dozirno posodico napolnite tako, da vanjo vlijete mešanico vode 
in gustina v razmerju 1:1.

Nato vanjo kanite izbrano barvo živilskega barvila. (sl.1)

Plastenko dobro pretresite (pazite, da bo medtem povsem zaprta).

Otroku po potrebi nadenite zaščitna oblačila, da se med 
ustvarjanjem ne umaže. (sl.2)

* Domače tekoče barve lahko s pločnika po koncu ustvarjanja 
enostavno sperete s curkom vode.

 MATERIALI: 

 POSTOPEK: 

http://www.navihancki.si/
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• večja plastična posoda
• vedro
• plastične živali ali druge plastične igračke
• dozirna posodica z nastavkom
• živilska barvila (po želji)

 MATERIALI:

Igračke zamrzujete v slojih. V plastično posodo nalijete malo 
vode in dodate prvih nekaj igračk. (sl.1)

Posodo postavite v zamrzovalnik. Ko prva plast zamrzne, 
postopek ponovite z drugo plastjo in tako dalje, dokler ni skleda
napolnjena z ledom. (sl.2)

Skledo z ledom obrnite na glavo ter jo postavite v lavor. Preko 
posode zlijete kozarec ali dva tople vode, da led odstopi. (sl.3)

V prazno in čisto dozirno posodico natočite toplo vodo in vanjo
(po želji) kanete nekaj kapljic modrega živilskega barvila (ki 
lahko med igro predstavlja modrino “morja”).

 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
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Otroku ponudite plastenko s toplo vodo ter nekaj soli (pod 
nadzorom). S plastenko iztiskate toplo vodo na led in ga tako 
počasi odtajate. (sl.4)

*S posipanjem soli lahko otrokom razložite, zakaj pozimi s soljo
posipavamo ceste. Sama sol učinkovito preprečuje nastanek 
poledice. Slana voda namreč zamrzne pri precej nižji 
temperaturi. (Na sliki so lepo vidne drobne vdrtinice- tak led je 
tudi precej manj spolzek.) (sl.5)

Z igro nadaljujete, dokler izpod ledu ne osvobodite vseh 
zamrznjenih igračk. (sl.6)

http://www.navihancki.si/
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• 2 ploščati pomivalni gobici
• košček vrvice
• škarje

Vodne balončke lahko zamenjate za vodne bombice. Veliko bolj 
prijazne so okolju, pa še uporabite jih lahko znova in znova. ;)

Obe gobici obrežete s škarjami v pravokotnik, da odstranite zavite
dele gobe. (sl.2)
Dobljeni pravokotni kos razrežete na 4 trakove (sl. 3).

Vseh 8 koščkov razporedite v dveh nivojih po 4 in jih med seboj 
na sredini povežete z vrvjo (sl.4), ki jo močno zategnete ter 
zavežete v vozel. (sl.5)

Po potrebi koščke gobe še dodatno s prsti razporedite tako, da 
dobite okroglo obliko.

Vodno bombico iz gobe pomočite v vodo in pripravljena je na 
poletno igro ob vodi.  (sl.6,7,8)

 MATERIALI: (sl.1)

 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
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• manjši kamni
• tempere
• čopič
• dozirna posodica z nastavkom (po želji)

Kamenčke, ki ste jih nabrali na plaži (ali kje drugje) umijete 
pod vodo ter jih nato pustite, da se posušijo na zraku.

Stresete jih v manjšo plastično posodico, delovno površino 
zaščitite s papirjem in kamenčke pobarvate s tempera barvami.
(sl.1,2)

Po končanem barvanju, lahko barvo s kamnov v umivalniku, 
kadi ali lavorju sperete tako, da jih z dozirno posodico špricate 
in opazujete razlivanje ter s tem mešanje različnih barv. (sl.3)

 MATERIALI:

 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
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• moos/penasta guma
• sponke za papir
• škarje
• vrvica
• magnet
• manjše vedro
• lesena palčka (po želji)
• luknjač (po želji)

Obliko ribice izrežete s škarjami, prav tako usta, luknjice za oči 
pa lahko naredite s pomočjo luknjača. (sl.1)

Lesena palčka lahko služi kot ribiška palica, na katero privežete 
vrvico, skoznjo pa manjši magnet. Ribice potresete po tleh in lov
se lahko prične. (sl.2,3,4)

 MATERIALI:

 POSTOPEK:

http://www.navihancki.si/
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Prav tako kot za ulov, je spretnost potrebna tudi za uspešen 
spust ribice v vedro, saj je ribiško palico potrebo ravno prav 
stresti, da se ribica loči od magneta. Če stresemo preveč, lahko 
ribica pade mimo vedra.

Z malo bolj natančno tehniko, pa je možno ujeti kar dve ribici 
naenkrat. (sl.6)

*Če presodite, da vašemu malčku uporaba palice predstavlja 
potencialno nevarnost, lahko palico izpustite in obdržite le 
vrvico, na kateri je privezan magnet. (sl.5)

*Zaužitje magneta lahko povzroči resne zdravstvene težave, 
prav tako je malčkom lahko nevarna tudi vrvica, zato naj manjši
otroci aktivnost izvajajo ob stalnem nadzoru odrasle osebe.

http://www.navihancki.si/
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Še nekaj aktivnosti, ki si jih lahko ogledate na blogu (v elektronskem pogledu knjižice 
kliknete na fotografijo za povezavo na posamezno aktivnost):

© 2015 www.navihancki.si. Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali 
druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku.

Aktivnosti izvajajte po lastni presoji. Malčki naj aktivnosti izvajajo pod stalnim nadzorom odgovorne odrasle 
osebe.

Tekst in fotografija je last avtorice, Sandra Koren.
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