
USTVARJALNA DELAVNICA 30.07.2022 

(izdelovanje vzorčkov na vrečko iz filca ter obeskov) 

 

Izdelava obeskov: 

 Za izdelavo obeska potrebujemo najprej 

vzorček, katerega smo si izbrali in izrezali. (ves material 

razen lepila in pisala vas čaka v paketu) 

 Nato vzorček prerišemo na izbran filc in ga 

izrežemo. 

 Potrebujemo dva enaka vzorčka, saj bo obesek 

obojestranski. 

 Ko imamo izrezana oba enaka vzorčka, izrežemo 

še trakec, katerega bomo izpeljali skozi obroček, da bo 

nastal obesek. 

 Ko imamo vse pripravljeno, prosimo starše, da nam pomagajo pri lepljenju z vročim 

lepilom, da se sami ne opečete. Na koncu boste dobili prekrasen obesek katerega 

lahko uporabite sami ali pa ga podarite vam dragi osebi. 

Postopek: 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

Okrasitev vrečke iz filca: 

 Za popestritev vrečke iz filca potrebujemo barvni filc ter 

vzorčke oz. motiv z katerim bomo vrečko polepšali. (vse vas čaka v 

paketu, potrebujete samo lepilo in barvno pisalo za obris vzorčka na 

filc) 

 Najprej si izberemo motiv, ga prerišemo na filc in izrežemo. 

 Ko imamo pripravljene vse vzorčke kar smo si zamislili da bo na 

vrečki, poprosimo starše, da nam priskočijo na pomoč pri lepljenju. 

 Ko bodo na vrečki vsi motivi oz. vzorčki bo le ta izpopolnjena in 

jo bomo lahko  uporabili kot darilo. 

 p.s.: veseli bomo, če nam boste poslali kakšno slikico kako 

izdelujete in kakšen izdelek ste ustvarili. 

Želim vam prijetno ustvarjanje! 

 

Postopek: 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IZDELAVA PRSTNIH LUTK:       

Ker vemo da je otroška domišljija polna izzivov, vam dodajamo še en izziv. 

Iz preostanka filca lahko izdelate povsem svojo prstno lutko. Ja prav ste slišali. Izdelajte si 

čisto svojo lutko z katero se boste lahko poigrali. 

Sama sem izdelala, dve zvezdici zaspanki, da bova lahko skupaj prebirale pravljico o njej. Saj 

ste že slišali za pravljico ZVEZDICA ZASPANKA??? 

 Najprej sem si pripravila filc ki mi je ostal od prejšnjih 

dveh izzivov 

 Izrezala sem dve povsem enaki zvezdici, tez tulček ki mi 

bo šel na prst( za to nalogo poprosite starše naj vam pomagajo 

da boste lahko izdelali ravno pravi tulček, prav tako naj vam 

pomagajo pri lepljenju) 

 Ko sem imela vse skupaj pripravljeno sem pričela lepiti 

in nastali sta dve lutki ki sta potrebovali še prikupen nasmešek 

katerega pa sem njima narisala z flumastri. 

 Huraaa, moji zvezdici zaspanki sta že gotovi. 

Kaj pa vaše prstne lutke??? Hitro na delo in ko naredite svoje izdelke bomo zelo veseli vaših 

fotografij. 

Pozdravček vsem in vesele ustvarjalne urice <3  

 

 

                       

                                                                                                                                                                          


