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Kako sem prišel do barv in 

vonjav, pa razišči sam, 

vsega ti res ne smem 

izdati - raziskovanje je 
zabavno :)



VSAK LONČEK JE DOBIL SVOJO

BARVO IN USTREZNO MESTO NA

BARVNI RAZPREDELNICI. POD

LONČEK SEM SKRIL ŠE PREDMET

ENAKE BARVE.

PREIZKUSI SE V 

KREATIVNOSTI IN SI 

IZMISLI RAZLIČNE 

NAČINE IGRANJA. 



BARVE,…

Lahko ti pomagajo vsi, ki so s teboj doma. Uporabi samo stvari, ki jih imaš doma. V eno vrsto zloži vse 

modre gumbe, v drugo rdeče … Lahko po barvah urejaš nogavice, ščipalke  … ali pa izrežeš iz revij 

sličice oblek, čevljev, avtomobilov … in jih zložiš v zbirko po barvah. Vse te zbirke lahko urediš po 

škatlicah, na barvne liste, v različne barvne posode, ali pa jih preprosto nalepiš na risalni list ali karton, 

obesiš na vrvico ali nalepiš na barvni lepilni trak. Gotovo boš imel tudi sam kakšno dobro idejo. 

Prosim te, če pri svoji igri ustvarjanje barvnih zbirk narediš kakšno fotografijo in jo deliš z menoj. Hvala!



Z BRATCEM IN SESTRICO PA SMO 

NAŠLI BARVE, KI SO ŠE OSTALE V 

NAŠI DEŽELI ...

RAZIŠČI, KAKO 

SMO SE IGRALI, IN 

SE IGRAJ TUDI TI :)



Hja, vse naokoli v vaši deželi se vsi pogovarjajo o koronavirusu.

Mi, v deželi Bonjadan, pa ga ne poznamo. Prav radi bi izvedeli,

kakšen je. Nam ga mogoče lahko narišete ali izdelate lutko ali

kako drugače predstavite? Veste, slišali smo, da ni prijeten in si ga

želimo prepoznati, če slučajno zaide tudi v našo deželo. Prijatelji si

med seboj pomagamo, kajne? Hvala že vnaprej!



Danes smo v naši družini risali in se super zabavali. Barvice sem skril kar v vrečko, v katero je moral najprej z roko seči

očka Vurč, ker je zelo pogumen, nato mami Borita, pa še bratec Šviz in sestrica Brumi ter na koncu seveda tudi jaz. Ko

smo imeli vsak svojo barvico, smo na sredino mize položili velik papir, ki smo ga zlepili iz navadnih belih listov. Nato smo

se začeli „sprehajati“ z barvicami po papirju. Na sprehodu smo se srečevali, se pozdravljali, se nasmehnili, pripovedovali,

kaj vprašali… toda joj, če smo se pa zaleteli, smo se seveda opravičili. Zelo smo se zabavali in na koncu igre smo na

papirju opazili, da smo ustvarili veliko, zares veliko oblik. Zato smo se igrali še naprej. Vsak si je izbrano obliko pobarval

ter jo predstavil družini. In za zaključek smo iz vseh teh oblik ustvarili družinsko pravljico. Juhu, juhu, kako je bilo zabavno!

To ti pripovedujem zato, ker želim, da bi se tudi ti zabaval doma s svojo družino. Poskusi skriti barvice v vrečko in igra se

lahko začnite. Pa veliko družinske zabave vam želim!



ROKA NAJ PROSTO POTUJE 

IN PUŠČA SLEDI. 

KAJ TI PRIPOVEDUJE RISBA?

ŽELIM VAM VELIKO SMEHA IN 

ZABAVE :)





DOMINE

SIJALO JE SONCE IN Z 

DRUŽINO SMO V 

NARAVI NABRALI LEPE 

BELE KAMENČKE.



Potrebujemo list papirja, svinčnik, vrvico ter pisalo. Na sredo papirja

narišemo majhen križec.

Zdaj na križec postavimo svinčnik, na katerega smo z vrvico privezali naše

pisalo. Vrvica mora biti tako dolga, kolikor znaša polmer kroga, ki smo si ga

zamislili. Svinčnik naj nam nekdo trdno drži ali pa ga z eno roko držimo

sami. Nato vrvico napnemo in začnemo počasi vleči pisalo, kolikor nam

vrvica dopušča. Vrvica se bo pri tem ovijala okoli svinčnika na sredini in tako

bomo zarisovali vedno manjše kroge, da bo nastala spirala. Pri tem je

najpomembneje, da je vrvica ves čas napeta.



Izberemo si poljubne 2 ali 3 barve, lahko so 

bolj kontrastne med seboj, lahko manj. 

Spiralo pobarvamo tako, da nastanejo vidne 

ločnice med barvami.

Skozi križec na sredini pobarvane spirale

naredimo luknjico ali prosimo starše, da nam

pomagajo. Nato skoznjo povlečemo vrvico, jo

napnemo in zavrtimo. Ali se barve kaj

spreminjajo? Zelo me zanima, kako so vam

uspeli domači spinnerji oziroma vrtavke!



Bojan - Mavrica 
https://www.youtube.com/watch?v=TGY8OWHu3DQ

Baltazar – Mavrica
https://www.youtube.com/watch?v=qJhHVG75W54

Kalimero - Zmešalnik barv

https://www.youtube.com/watch?v=12Eq4IS_d_Y

MAVRIČNE 

RISANKE

https://www.youtube.com/watch?v=TGY8OWHu3DQ
https://www.youtube.com/watch?v=qJhHVG75W54
https://www.youtube.com/watch?v=12Eq4IS_d_Y

