
USTVARJANJE in RAZISKOVANJE 

 

RISANJE 

Otrok riše lahko z različnimi pripomočki (barvice, flomastri, voščenke, vodene barvice, tempera 

barvice, prstne barve) na različne površine (list, karton, alu folija). 

Otroku na pladenj nasujemo v višini 1 cm polento (zdrob ali sol).  V polento riše različne črte, oblike, 

črke, številke. Z otrokom se lahko igrate skupaj tudi uganke – otrok nekaj nariše in vi ugotovite, kaj je 

narisal in obratno. 

 

STRIŽENJE 

Otrok s škarjami striže prosto, razreže trakove, striže po ravni in valoviti črti, izrezuje sličice iz reklam. 

 

ŠTAMPILJKE 

Otrok lahko uporablja štampiljke, ki jih kupimo, ali pa jih skupaj z njim naredimo sami iz krompirja. Pri 

uporabi slednjih potrebujemo še tempera barvice in z njimi odtisnemo različne oblike. 

 

PIHANJE S SLAMICO 

V  lonček damo malo vode, kapljico tempera barve, žličko sladkorja, žličko tekočega mila ter vsebino 

dobro premešamo. Otrok vzame slamico in piha v tekočino. Nastanejo veliki mehurčki.  

Na list papirja s čopičem nanesemo kapljico obarvane vode. Otrok kapljico razpiha s slamico. 

Nastanejo različne oblike, ki jim lahko nariše usta in oči. 

 

IGRA Z BRIVSKO PENO 

Na mizo nanesemo večjo količino brivske pene, s katero se otrok igra (prijema, maže, riše v njo, stiska 

med prsti). Na razpolago mu damo še figurice iz lego kock in druge plastične predmete, ki se lahko 

operejo.  

 

IGRA Z LEDOM 

Zamrznjen balon - balon napolnimo z vodo in ga čez noč postavimo v zamrzovalnik. Balon (plastiko) 

ostranimo, zamrznjen ''balon'' pa postavimo v pekač. Otroku damo na razpolago še sol, vodo, tempera 

barvice, žličke, ipd. Otrok barva po balonu, ga soli, moči z vodo, itd. in opazuje, kaj se z njim dogaja. 

Ledene barve – v posodice za led natočimo barvno tekočino (voda in tempera barve), v vsako posodico 

vstavimo še majhno leseno paličico (npr. od sladoleda). Posodice čez noč postavimo v zamrzovalnik. 

Otrok prime paličico, na kateri je barvna kocka in z njo riše. Bolj ko se kocke topijo, več sledi puščajo za 

seboj.  



Zamrznjeni predmeti - v posodice za led natočimo vodo, v vsako posodico vstavimo majhen predmet 

ali igračko. Posodice čez noč postavimo v zamrzovalnik. Otrok poskuša z različnimi pripomočki (sol, 

voda…) predmete odstraniti iz ledu. 

 

IGRA Z VODO 

Pred otroka postavimo dve posodi. Ena posoda je prazna, v drugo napolnimo z vodo.  

Otrok lahko: 

- prenaša vodo iz ene posode v drugo z različnimi pripomočki (žlička, zajemalka, kapalka), 

- preliva vodo iz posode v posodo, 

- vodo naliva v različne posode in plastenke. Pri tem ugotavlja, kje je vode več, kje manj.  

 

 

 

IGRA NA PROSTEM 

 

- žoganje (metanje, podajanje, lovljenje, odbijanje, brcanje, zadevanje cilja), 

- skakanje (poskakovanje, preskakovanje vrvice,  

- vožnja s kolesom, skirojem, 

- rolanje, kotalkanje, 

- raziskovanje v gozdu, travniku, ob potoku, 

- spuščanje zmaja, 

- guganje na gugalnici, 

- plezanje po igralih, lestvi, 

- skakanje čez kolebnico, napeto vrvico, 

- igra s peskom in vodo, 

- risanje s kredami, 

- pihanje mehurčkov, 

- podiranje kegljev, 

- zabijanje žebljev… 

 

 


