
DREVO IZ PAPIRJA (EKO DREVO) 

 

Potrebujemo: 

    • Papir (lahko so odpadne papirnate vrečke, lahko je časopisni papir, kuhinjske 

brisače, revije, odpadni barvni papir, …). 

    • Škarje. 

    • Lepilo. 

 

Navodila za izdelavo: 
 

Vrečko ali papir v več plasteh na vrhu nastrižemo na trakove, nato pa z rokami 

mečkamo oziroma zvijamo nastrižene trakove, prav tako pa zvijemo spodnji del, da 

dobimo deblo in veje. Velikost izberemo poljubno in po želji. Več kot bo plasti 

papirja in trakov, več bo vej in debelejše, večje bo drevo. Drevo nato okrasimo glede 

na letni čas. Na primer, pomlad z zelenimi zmečkanimi bunkicami za liste ter belimi 

in rdečimi za cvet. Mlajši otroci lahko sami natrgajo in zmečkajo papir, starejši pa 

sami nastrižejo zelene listke in cvetove, plodove, ... Zmečkane, nastrižene listke, 

cvetove, plodove poljubno nalepimo na veje. 

 

 

Izdelano drevo lahko samostojno postavimo za dekoracijo (v tem primeru na dnu 

naredite še podlago, oziroma papir zmečkajte tako, da na dnu ostane večji ploščat 

kos). Lahko pa vse skupaj nalepimo na večji list, ga okrasimo s poljubnim okvirjem 

ter obesimo na steno, omaro, … Za lepši in bogatejši izgled lahko izdelamo še 

kakšnega ptička iz papirja, ga nalepimo na vejo, ob drevesu, pod drevesom, ali ga pa 

preprosto narišemo. Ob izdelovanju drevesa se lahko z otrokom pogovarjamo o 

drevesih, naravi, spremembah v naravi, letnih časih, spoznavamo in utrjujemo barve, 

spoznavamo in utrjujemo pojme; zgoraj, spodaj, …  

Skratka, dejavnost lahko prilagodimo našim željam in naši domišljiji ter starostni 

stopnji otroka.   

Veliko užitkov pri ustvarjanju. 
 

 



 



  



 

 

Starši naučijo: Ljudska otroška pesmica Jaz pa grem na zeleno travco…. 

Narišejo travnik s cvetlicam… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONYOIpHEu34 

https://www.youtube.com/watch?v=ONYOIpHEu34


Zabavni eksperimenti 
1. Dež in oblaki v kozarcu 

Potrebujete: 

 Kozarec 

 Vodo 

 Brivsko peno 

 Jedilno barvo 

Postopek enostavno pričnete, da prosite otroka, naj nalije vodo v kozarec, približno 

centimeter od roba. 

 

Počasi in pazljivo dodajte brivsko peno v kozarec. Pazite, da pene ne bo preveč. Pena 

predstavlja oblak, voda pa ozračje. 

 

Nato v brivsko peno dodajte nekaj kapljic modre jedilne barve. 

Teža barvila za hrano se bo začela potiskati skozi kremo za britje in padati skozi vodo, ki je 

v kozarcu! To bo videti, kot padavine dežja, ki padajo. 
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2. Magično mleko 

Potrebujete: 

 Krožnik 

 1 kozarec mleka, 

 Detergent za posodo, 

 Jedilno barvo 

 Zobotrebce 

Poskus začnete z nalivanjem mleka v krožnik. Mleko naj prekriva dno krožnika.  Nato 

dodate nekaj kapljic jedilnih barv. Z otroki se pogovarjajte o prelivanju barv v krožniku. 

 

Nato dodajte kapljico detergenta. Hitro se bo pojavila kemična reakcija, ki bo pokazala, 

kako se barve umikajo zaradi dodanega. 
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Otrok lahko potem z zobotrebcem  uživa v opazovanju in mešanju barv. 

  

3. Plava ali potone 

Potrebujete: 

 Večjo posodo za vodo, 

 Kamne, 

 Listje, 

 Palčke 

 Drugo … 

Enostaven in zabaven poskus z materiali, ki jih najdemo v naravi. 

V veliko posodo nalijete večjo količino vode. Otrok se z vodo lahko igra in opazuje, kako se 

težje stvari potopijo, lažje pa plavajo na površju. 

 

  

4. Igra s škrobom 

Potrebujete: 

 Škrob gustin, 

 Voda, 

 Posoda. 

Za igro s škrobom potrebujete škrob-gustin in vodo, ki ju zmešate skupaj, da dobite gosto 

ampak še vedno tekočo zmes. Škrob je zelo zanimiv material za raziskovanje, pod 

pritiskom prstov postane trd, takoj ko pritisk popusti pa postane tekoč. Zabava zagotovljena 

za velike in male otroke 
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Viri: Spletna stran: Laughing kids art in Pinterest 

 

 

 

 

Zbrale in uredile strokovne delavke enote Iga Grudna 
 

http://vrtec-podgradom.org/wp-content/uploads/2020/03/8-2.jpg

