
VRTEC ŠEMPETER 

ENOTA MAVRICA 

 

1. 

MAVRICA ZA VSE 

Danes je drugi petek od kar nismo skupaj. 

Močno se že pogrešamo! 

Bi se poigrali z barvami danes? 

Kaj ko bi vsi narisali mavrico in jo prilepili na okno tako, da bi vsakdo, ki bi jo videl na oknu 

vedel, da smo otroci vrtca Mavrica in, da čakamo, da bo med dežne kaplje posijal sonček in 

za vse nas narisal mavrico na nebo? 

 

Za danes sem vam pripravila slikanje s kredami malo drugače. 

Potrebujemo: 

 Ostanke krede 

 Kladivo ali nekaj drugega, da boste krede strli v prah 

 Majhne skodelice ali pokrovčke kozarcev za vlaganje 

 Vodo in žlico škroba( če ga nimate, bo deloval tudi sladkor ali malo belega lepila) 

 Papir, najboljše risalni list ali pa malo trši papir 

 Čopič 

Takole gre: 

 V vsako skodelico nadrobite krede v prah(naj le pomagajo odrasli!) 

 

 



 

 

 Vodo in škrob zmešajte v čisti skodelici, z mešanico premažite celo površino papirja 

 



 Na mokro površino potresajte prah in ga razmažite s čopičem 

 

 Prahce poljubno dodajajte in barvajte 

 

 Poigrajte se tako, da dodate še vode in škroba in prahce 

 



 Zmešajte prahce krede s škrobom in slikajte… in uživajte. Prepustite se barvam! 

 

Škrob v vodi bo krede povezal tako, da bodo na listu papirja obstojne. 

Če želite, da se bodo barve popolnoma sprijele, lahko slikico polakirate z lakom za lase. 

 

 

 



Če krede nimate lahko rišete z navadnimi flomastri na mokro podlago-barve se bodo lepo 

prelile. 

Lahko v mokro podlago posipate ošiljeni pigment navadnih barvic. 

Lahko rišete z vodenkami, temperami…..narišite svojo mavrico in jo poslikajte! 

 

 

Zapojte našo pesmico o Mavrici: 

 

Močno, močno pihajmo, 

Ššš,ššššš…. 

Gre oblaček za goro, 

S sabo nese kapljice, kapljice deževne. 

Pa posije sonce na goro in čez nebo, 

Tam pa sreča kapljice, kapljice mavrične. 

Mavrica prikaži se, 

Čez nebo raztegni se, 

Glej jih barve mavrične 

veselje ste prinesle 

Rdeča, Oranžna, rumena, zelena, modra, vijolična 

mavrica je to! 

 

 

 

 

Pod mavrico se zopet najdemo! 

 

anka 

 

 



2. 

DIRKAJMO 

 

 

IGRAMO LAHKO SAMI, V PARU ALI PA VSI ČLANI DRUŽINE. 

V KOLIKOR IGRAMO VSI, MORAMO BITI STRPNI, DA PRIDEMO NA VRSTO. 

 

 



POTREBUJEMO: 

- PISALO,  

- PAPIR, 

- LEPILNI TRAK,  

- AVTOMOBILČKE, ŽOGE … 

- KREDO. 

1. NA PAPIR NARIŠEMO POT (eno, dve, tri – poljubno) PO KATERI BOMO VOZILI. 

2. NARIŠEMO LAHKO RAZLIČNE POTI, DA BO BOLJ ZANIMIVO. 

3. IGRA JE ODLIČNA ZA VIDNO - MOTORIČNO KOORDINACIJO. 

IGRO LAHKO IGRAMO TAKO V PROSTORU KOT ZUNAJ. 

IGRA PONUJA VELIKO MOŽNOSTI: LAHKO VOZIMO VOZILA, LAHKO KOTALIMO ŽOGO, LAHKO 

HODIMO V PARU, LAHKO GRE NA IZPADANJE (če igra vsa družina). 

TO JE LE NEKAJ MOŽNOSTI, PRAV GOTOVO BOSTE NAŠLI KAKŠNO TUDI VI. 

  



3. 

MAVRIČNE REGRATOVE LUČKE 

 
 POTREBUJEŠ:  

- PROSTOR ZA USTVARJANJE  

- ČRN FLUMASTER  

- BEL LIST PAPIRJA  

- BARVE (VODENE, PRSTNE, TEMPERA, LAHKO TUDI AKRILNE)  

- ROKAVICO (ČE NE ŽELIŠ IMETI POBARVANIH PRSTOV ;) )  

 

NA BEL LIST PAPIRJA S FLUMASTROM NARIŠI VELIKO ČRNO PIKO 

 

 

 

 

 

 



 

TEJ PIKI NARIŠI ŠE DOLGO STEBLO 

 

 

OKROG VELIKE ČRNE PIKE NARIŠI DOLGE IN KRATKE ČRTE. NA KONCE ČRT NARIŠI ČRNE PIKICE. 

 

 



 

ZDAJ PA JE PRIŠEL ČAS ZA BARVE. IZBERI SVOJE NAJLJUBŠE. OKOLI REGRATOVE LUČKE S 

KONICAMI PRSTOV ODTINI BARVNE KROGCE. NA KONCU NASTANE PRAVA PISANA 

REGRATOVA LUČKA. 

 

  



4. 

POBARVANKA TRIJE TULIPANI 

 

V zgodbi o Treh metuljih nastopajo tudi trije tulipani (rdeč, rumen in 

bel). 

Naloga: 

- prvega tulipana pobarvaj rdeče, 

- drugega tulipana pobarvaj rumeno, 

- tretjega pa pusti belega. 

Pobarvaj še stebla in liste in naloga je narejena. 



5. 

POMLADNE UGANKE za bistre glavice 

Komaj sonce sneg popije, 

droben cvet iz zemlje vzklije. 

Z glavo kima in pozvanja, 

da pomlad je tu, oznanja. ? 

 

Po zimski puščobi 

rumeno zatrobi: 

»Naj vsak dan topleje 

nas sončece greje!« ? 

 

Veselo žvižga brez piščali. 

Kdo? Rumenokljuni ptiček zali. ? 

 

Kuku! Pomlad oznanja ptica. Kuku! 

Poje________? 

 

Glej jo drobno ptičko! 

V rumeno, modro, belo in črno odeta, 

vsa drobcena naokoli leta. 

Ob svojem mehkem gnezdu ponosno stopica. 

Tudi pozimi, spomladi nam poje________? 

  



6. 

 

RAZVRŠČANJE SKOZI IGRO 

Pri takšni dejavnosti otrok uri svojo zgodnjo matematiko, ki jo preko igre sprejema kot nekaj 

zanimivega in prijetnega.  

Razvrščanje igrač: 

- Na kup stresite za začetek eno vrsto igrač (npr. kocke). Otrok naj vse igrače postavi v 

škatlo. 

- Nato stresite dve vrsti igrač (npr. kocke in plišaste igrače). Otrok naj postavi kocke v 

eno škatlo in plišaste igrače v drugo škatlo. Če postavi igračo v napačno škatlo mu 

povejte, da igrača spada v drugo škatlo.  

 

Pri tem ga spodbujajte in po potrebi usmerjajte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Faganel 

  



7. 

ŽIVALI NA KMETIJI – LUTKE 

Natisnite, nalepite na trši papir in izrežite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katera žival kokodaka, katera bleja? 

Na kmetiji je lepo, ija ija, o. Tam pa mucki mijavkajo, ija, ija, o. Katere živali še živijo na kmetiji? 


