
VELIKA NOČ PRED VRATI 

 

Velika noč je pred vrati in pomlad je vzbrstela v polnem žaru. V dneh pred veliko nočjo smo vzgojiteljice 

pobrskale po internetu in za vas našle nekaj predlogov za kratkočasenje, hkrati pa bodo ti izdelki polepšali 

naše domove v prazničnem času. 

 

PIŠČANČKI 

Zelo uporabni so tulci, ki so ostali od kuhinjskih brisač in toaletnega papirja. Velikost si lahko poljubno 

priredimo. Tulec pobarvamo, iz papirja pa izrežemo kljunček in prilepimo oči. Ker bomo oči in perje težko 

dobili, jih narišemo kar sami, obrežemo in prilepimo. Ne pozabimo na nogice. V tulec lahko vstavimo pravo 

jajce ali pa jih napolnimo s čokoladnimi jajčki. To je tudi super darilo! 

 

      

 

Zelo preprosta pa lahko izdelamo piščančka tudi iz kartona, tak izdelek je primeren tudi za najmlajše 

otroke. Iz kartona izrežemo dva kroga poljubne velikosti. Za peruti obrišemo otrokovo dlan. Dodamo oči 

in kljunček. Skozi lahko napeljemo vrvico ter piščančka nalepimo blizu okna, da bo veselo poplesaval v 

spomladanski sapici. 

Lahko pa v piščančka izrežemo dve odprtini za prste ter ga tako spremenimo v lutko. Na ta način lahko 

praktično oblikujemo katerokoli žival. Lahko celo naredimo predstavo. 



      

 

 

ZAJČKI 

Na podoben način kot piščančka lahko iz tulca in kartona izdelamo tudi velikonočnega zajčka. Domišljija 

tukaj nima meja. Zajčka pa lahko tudi odtisnemo. Potrebujemo tri tulce, dva od teh stisnemo, da dobimo 

elipsasto obliko. Tulce nato zlepimo v glavo, model nato pomakamo v barvo in jo odtisnemo na papir. 

Narišemo še brčice in oči. Tako lahko naredimo tudi velikonočno voščilnico. 

 

      

 

 

 

 



KAJ PA PIRHI? 

Seveda ne gre brez velikonočnih pirhov. Spodaj je nekaj predlogov, kako se lahko pozabavate. Narišite 

obliko jajca, nato pa kroglice vate pomakajte v barvo. Poljubno okrasite, domišljija nima meja. Kroglice 

pripnemo s ščipalkami, prsti pa ostanejo čisti!  

Malo manj ostanejo prsti čisti, če delamo s kredami, vendar je izdelek zelo lep. Šablono jajca prilepimo na 

kartonsko podlago, nato pa šablono prebarvamo s kredami, ki jih zagotovo imamo doma za risanje po 

asfaltu. Odstranimo lepilni trak in pred nami je krasen pirh. 

      

 

Poišči par: jajce, ki smo ga predhodno porisali ali pobarvali, prerežemo na polovico po črti različnih oblik. 

Otrok poišče ustrezni polovički. Za večje otroke, ki se že učijo šteti, pa lahko napišemo še številke in 

narišemo ustrezno število pik. 

 

             


