
Ustvarjalnica DREVO 



Drevo iz testenin  
Potrebujemo: 

 list papirja, 

 testenine različnih oblik, 

 čopič, 

 tempera barvo, 

 lepilo, 

 flomaster. 



Postopek: 

 Izbrane testenine pobarvamo z različnimi tempera 
barvami in jih posušimo. 

 Na bel list papirja s črnim ali rjavim flomastrom 
narišemo drevo z vejami (brez listkov). Drevo naj 
bo čim bolj razvejano in zanimivo. 

 Z izbranimi barvnimi flomastri še obogatimo tla 
pod drevesom (lahko dorišemo rože, travo, živali, 
liste …). 

 Na drevo z lepilom (tekočim, mekol ali vročim 
lepilom) prilepimo testenine, ki tvorijo liste 
drevesa. 

 Vaše drevo naj bo čim bolj zanimivo, tako po obliki, 
kakor barvi in izboru testenin.  

 Testenine lahko zamenjate tudi za kakšen drug 
material, najden v naravi ali kuhinji (riž, koruza, 
cvetlice, gumbki, barvni papir, pesek …). 

 



Drevo s prstnimi odtisi  
Potrebujemo: 

 bel papir, 

 tempera barvo, 

 posodico za barvo, 

 flomaster. 

 



Postopek: 

 Na bel list papirja obrišemo svojo roko, lahko jo 
narišemo prosto, ter jo pobarvamo s tempera barvo. 

 V posodico si pripravimo različne barve, vsako na 
svojem delu posode. 

 S prstki odtisnemo pikice na list papirja, tako da 
oblikujemo krošnjo drevesa po želji. Uporabite želene 
barve za vaše listke. 

 Krošnjo lahko oblikujete tudi po svoje z izrezki iz 
papirja ali kakšnim drugim zanimivim likovnim 
materialom, ki ga imate na voljo doma. 



Drevo iz papirja  
Potrebujemo: 

 barvni papir, 

 lepilo, škarje, 

 svinčnik. 

 



Postopek: 

 Na list papirja obriši s svinčnikom svojo roko in jo 
izreži. 

 Iz barvnega papirja izreži srčke, oblike listkov po 
svoji izbiri. Izreži jih toliko ,kolikor gosto krošnjo 
drevesa želiš. 

 Na izrezano drevo z lepilom pritrdi srčke, listke iz 
barvnega papirje. 

 Če želiš, da tvoje drevo stroji, ga – kot je prikazano 
na fotografiji – zadaj prilepi skupaj. 



  Izjemno bom vesela, če boste svoje izdelke delili z menoj 
po email-u katja.coz@1osrogaska.si. Prav tako sem vam 

na voljo za vse vprašanja. 

Učiteljica Katja 
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