
PRAZNIČNI ČAS 

 

 

Spoštovani starši! 

Najprej vas lepo pozdravljam v imenu strokovnega kolektiva Vrtcev Brezovica in vam želim 

mirne in lepe prihajajoče praznike. Do takrat je še nekaj časa, zato smo se odločili, da 

zberemo par predlogov za okrasitev v prazničnem času, ki ga bomo preživljali po večini doma 

zaradi trenutne situacije v Sloveniji in v svetu. Upamo, da vam bodo predlogi všeč in da boste 

uživali v ustvarjanju. Ostanite zdravi in vse lepo. 

 

  



MEDENJAKI 

 

 

°v škatli za piškote. (To je preizkus naše potrpežljivosti, če smo sladkosnedi). 

Za pripravo medenjakov potrebujemo: 

 50 dag moke, 

 kavno žličko sode bikarbone, 

 15 dag margarine, 

 15 dag sladkorja, 

 2 jajci, 

 2-3 žlice medu, 

 pol čajne žličke cimeta, 

 četrt kavne žličke mletih klinčkov. 

 

Vse sestavine dobro premešamo, da nastane popolnoma gladko testo, ki ga damo na to za tri 

ure v hladilnik, da počiva. Dobro ohlajeno testo oblikujemo v kroglice v velikosti oreha in jih 

polagamo na pomaščen pekač. Kroglic ne polagamo preveč blizu druga druge, ker se 

medenjaki med peko razlezejo in se lahko sprimejo. Ko je pekač poln, ga položimo v pečico 

in medenjake pečemo od 10 do 15 minut pri 150° . Ko so medenjaki pečeni, jih ohlajene 

lahko poskusimo in na to spravimo v škatlo za piškote do božiča.  

Testo za medenjake pa lahko tudi zvaljamo (ne pretanko) in izrezujemo različne oblike z 

modelčki za piškote. Na vrhu izrezanega medenjaka naredimo večjo luknjico, da bomo, ko 

bodo medenjaki pečeni in ohlajeni skoznjo napeljali trakec in bomo z njimi okrasili božično 

drevo. 

 

  



OKRASKI  ZA NOVOLETNO JELKO IZ SLANEGA 

TESTA            

Recept za slano testo: 

 2 skodelici bele moke, 

 2 skodelici fino mlete soli, 

 1 skodelica vode ali manj, mlačna ali hladna (jaz dam vedno samo 

3/4 za začetek in nato dodam). 

V posodi vse skupaj zgnetemo v voljno testo.  Testo razvaljamo na približno 

0,5 cm debelo. Za izrezovanje okraskov lahko uporabimo modelčke za 

izrezovanje piškotov. Narediti moramo tudi luknjice za vrvico (npr. s 

slamico). 

Gotove izdelke lahko sušimo na zraku nekaj dni (npr. na radiatorju). Hitreje 

pa jih posušimo v kuhinjski pečici - izdelke na peki papirju damo na pekač 

in v pečico ter jih pečemo približno pol ure pri 125°C oz. dokler niso trdi. 

 

Suhi izdelki so beli in trdi. Posušene izdelke lahko barvamo s temperami, lahko jih okrasimo 

z bleščicami oz. po želji.  

 

  



OKRASEK IZ SLANEGA TESTA Z ODTISOM DLANI, 

STOPALA 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mommymoment.ca/salt-dough-handprint/


ČIPKASTE LATERNICE, SVEČNIKI 

 

 

 POTREBUJEŠ: 

 steklen kozarec za vlaganje, 

 škarje, 

 čopič, 

 lepilo (Mekol), 

 čipkasta papirnata podlaga za torte in pecivo, 

 papirnati servieti z različnimi motivi, 

 poljubni dekorativni material. 

Kozarec očistimo, odstranimo nalepke in ga osušimo. Papirnate čipkaste podlage poljubno 

nastrižemo. Uporabimo predvsem tiste dele, ki imajo luknjičaste vzorce. Svetloba bo tako 

lepo prosevala skoznje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepilo malo razredčimo z vodo, premažemo kozarec, nanj previdno položimo košček 

čipkastega papirja in ga premažemo z lepilom. Nastrižene koščke papirnate čipke dodajamo 

drugega za drugim in ustvarjamo različen vzorec. Lepše je, če jih polepimo po vsej površini 

kozarca. 

 

 

 

 

 



Ko so kozarčki okrašeni in je lepilo suho  vanj vstavimo čajno svečko in uživamo v 

prefinjenem videzu in čarobnosti svetlobe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomočki:  

 Steklen kozarec za vlaganje, 

 Sol (če je možno grobo mleta), 

 Lepilo (mekol, lahko tudi drugo), 

 Jedilne barve (ni nujno), 

 Papir in dekorativni trak, vrvica (ni nujno), 

 Lak (ni nujno), 

 Svečka. 

Na zunanjost, dno in robove vratu kozarca s čopičem 

nanesete debelo plast lepila. Nato kozarec potresemo 

ali povaljamo v sol in pustimo, da se posuši. Da bi 

svečnik dal nekaj barve lahko sol zmešate z barvilom 

za živila. 

Vse premažite s slojem laka in sušite pri sobni 

temperaturi 2-3 ure.  

Postopek lahko po želji večkrat ponovite, da ima kozarec več slojev. 

Kozarec nato še po želji še okrasite s papirja izrezanimi zimskimi vzorci in dekorativnimi 

trakovi. 

V kozarec nato postavite svečo. 

  



ADVENTNI KOLEDARJI 

 

 
 

Material za adventne koledarje: navadni, časopisni, okrasni papir, karton, 

papirnati tulci, plastični ali papirnati lončki, škarje, lepilo, flomastri, lesene 

kljukice, vrvice, okraski, ki jih imajo doma ... 

 

Navodilo: Po navdihu in domišljiji.   

  



 

  



OKROGLI NOVOLETNI OKRASKI 

 

 

Otroci lahko z vodenimi barvami pobarvajo risalni list. Odrasli postavi kozarec na papir in 

obriše toliko krogov, kolikor je prostora na papirju. 

Material: 

 Škarje, 

 papir po želji, 

 vrvica. 

Navodila: 

 Kroge izstrizi, 

 Vsak krog prepogni na polovico, 

 V zložen krog zastrizi štirikrat polkrožno, kot je narisano, 

 Razpri krog. 

Zapogni vsako drugo vrsto dobljenega obročka na nepobarvano stran celega del kroga. Tako 

dobiš zanimiv vzorčast krog. Priveži nit na zgornji obroč kroga, in okrasek je pripravljen za 

obešanje. 

  



SNEŢNE KROGLE 

 

MATERIAL: 

 Bel list papirja, 

 ravnilo, 

 svinčnik, 

 škarje, 

 lepilo, 

 vrv ali trak. 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO: 

Glej slike/ navodila. 

 

Navodilo1  

 

 

 

Navodilo 4 

 

Navodilo 2 

 

 

 

Navodilo 5 

 

Navodilo 3 

 

 

 

Navodilo 6

  

 

 
Navodilo7 

 

 

 

Navodilo 8 

 

 

 

Navodilo 9

 

  



IDEJE ZA DEKORACIJO 

 

SMREČICA  

Potrebujemo: škarje, lepilo, vejice, sladoledno palčko, bleščice,  

cofke, zvezdice ... 

 

Otroci skupaj s starši v gozdu naberejo veje (tanke). Ob pomoči staršev jih 

doma nastrižejo na različne dolžine. Vejice v obliki smrečice nalepijo na 

sladoledno palčko ali drugo trdo podlago, ki predstavlja deblo. Na koncu 

lahko smrečico tudi okrasijo z bleščicami, cofki, zvezdicami. 

 

SNEŢAKI IN SNEŢINKE  

Potrebujemo: papir, škarje, lepilo, nit, flomastre, vejo. 

Iz papirja iz strižemo snežake in snežinke. Snežakom naredimo klobuk, s 

flomastrom jim narišemo korenček, oči, gumbe. Snežake obesimo na vejo 

tako, kot kaže slika. Snežinke nanizamo v nize, zgornji del niza pritrdimo na 

snežaka. dekoracijo lahko obesimo na okno, vrata, steno. 

 

 

PINGVINI  

Potrebujemo: papir, vatirane blazinice, škarje, lepilo. 

 

Za izdelavo pingvinov z otroki najprej odtisnite roko na papir. V 

primeru, da nimate črnega papirja, lahko pobarvate navaden 

papir. Izrežite oči in nos in pripravite vatirano blazinico. Otroci 

izrezane dele nalepijo na roko. Izrežete lahko še iglu in 

natrgate/izrežete bel papir na koščke, ki jih otroci nato nalepijo 

nanj. Nastanejo ljubki pingvini, ki jih prav tako lahko obesite z 

vrvico na smrečico ali popestrite kakšen drug kotiček doma. 

 

  



SMREČICE 

 

Izdelki se izdelajo lahko iz debelejšega kartona, ki naj ga starši zlepijo skupaj, nato pa 

smrečico otrok okrasi po svoje, lahko z materiali, ki jih najdejo doma, ali pa tako kot je na 

spojnih dveh slikah. 

 

Uporabijo lahko kakšne bolj žive barve, svetleče cofke, flomastre, barvit kolaž papir, tempera 

barve, okrasijo lahko okraske tudi s smrečjem oz. z iglicami, s storži, po želji oz. navdihom 

oz. domišljijo otrok. 

Izdelava je podrobneje opisana na Pinterestu in na spodnji povezavi: 

 

https://pin.it/7b0oEBC 

 

 

  

https://pin.it/7b0oEBC


ADVENTNA KORENINA 

Potrebujemo: 

 

 Kartonast pokrov od čevljev, 

 Blago  ali papir za  ovijanje škatle, 

 Škarje, 

 Lepilna pištola, 

 Korenina, 

 Mah, 

 4 svečke, 

 Poljubne figurice, ki jih imate doma, 

 

Veselo na delo in veliko lepih trenutkov ob izdelovanju! 

 

 

 

 

  



OBESKI IZ SADNE LUPINE 

 

 

Potrebujemo: vejice smreke, storže, vrvico, pomarančne olupke, 

košarico. 

1.korak: pomaranče olupimo in izrežemo zvezdice. Če  

imamo modelčke za piškote lahko odtisnemo zvezdice z  

modelčki. 

 

 

 

 

2. korak: še svežo izrezane zvezdice na vrhu  

preluknjamo in jih nanizamo na vrvico. 

 

 

 

3. korak: zvezdice posušimo na sobni temperaturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. korak: s posušenimi zvezdicami okrasimo 

nabrane vejice in storže.  

Dekoracija je končana – z njo popestrimo naš 

prostor. 

 

Za izdelavo potrebujete: pomaranče ali mandarine, 

lahko tudi jabolka, hruške ... Vrvico, lepilo (pištolo 

za vroče lepljenje), karton 

  



OBESKI IZ SADJA 

 

 

Sadje narežemo na rezine debele približno 0,5-1 cm, zložimo jih na pladenj in jih posušimo v 

pečici. Posušene nanizamo na vrvico in obesimo. Za izdelavo venčka jih nalepimo na 

kartonasto podlago. Po želji okrasimo z darilnim trakom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OBESKI ZA SMREČICO IZ STORŢEV 

 
 

 

 

Potrebujemo:  
 

 Manjše borove storže, približno enakih velikosti, 

 belo tempera barvo, 

 čopič, 

 poljuben dekorativni trak, 

 lepilno pištolo, 

 škarje.  

 

Izdelava: 

 

Nabrane storže posušimo. Suhim porežemo peclje in jih po 5 skupaj zlepimo v obliki kroga z 

lepilno pištolo. Ko se lepilo posuši jih samo po vrhu pobarvamo z belo barvo (kar spominja 

na sneg).  

Ko se barva posuši, na vrhu zavežemo dekorativno trak in svoj obesek že lahko obesimo na 

domačo jelko ali z njih okrasimo kakšen drug prostor v svojem domu.  

 

https://pin.it/6wrYwaY 

 

 

  

https://pin.it/6wrYwaY


VENČKI IZ PAPIRNATIH KROŢNIKOV 

 

Otroci z zeleno barvo pobarvajo rob krožnika, lahko tudi cel krožnik, nato jim starši izrežejo 

sredino, tako, da dobijo obroč. Otroci lahko nato poljubno krasijo pobarvani rob (naravni 

material, pisani cofki, bleščice, gumbki ipd.). Na enem koncu privežejo vrvico (lahko je 

narejena iz dveh barv volne, npr.: rdeča, zelena) in venček lahko obesijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMREČICE S PAPIRNATIH LONČKOV 

Otroci z zeleno barvo pobarvajo papirnate lončke in jih ko se barva posuši, poljubno okrasijo. 

Na ožjem delu lončka, na koncu pritrdijo zlato zvezdo. 

https://pin.it/suL5ek8 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pin.it/suL5ek8


SMREČICE IZ  SMREKOVIH VEJ IN CIMETA 

 

Smrekove vejice razrežemo na različno dolge kose (za eno smrekico potrebujemo cca. 4 

kose). Vodoravno jih prilepimo na cimetovo palčko, tako, da dobimo obliko smreke. Nato na 

smreko prilepimo poljubne okraske, zelo lepo je, če jo okrasimo z gumbki (rdeči, zeleni in 

morda kakšno snežinko iz papirja). Na vrhu prilepimo zvezdo. 

  



BOŢIČNI ŠKRAT 

 
 

 

 

 

Material: 

 prazna plastenka, 

 filc ali kakšno drugo kompaktno blago 

 vata, 

 šivanka, 

 sukanec, 

 lepilna pištola, 

 otroške žabice, 

 volna, 

 penasta kroglica- lahko jo naredite tudi sami, 

 lesena palica ali slamica. 

 

Na povezavi najdete podrobna navodila za izdelavo škrata. 

 

 

https://fb.watch/1VWFqDS-Ho/ 

 

 

  

https://fb.watch/1VWFqDS-Ho/


SMREČICE 

 

Pripomočki: 

 karton, 

 škarje, 

 lepilo 

 vrvica, nit, preja, volna 

 cofki (lahko tudi: dekorativne perle, barvne lesene 

kroglice, itd.) 

iz kartona izrežemo trikotnik, ki predstavlja osnovo za 

smrečico. Nato vzamemo volno in z njo ovijemo 

kartonasto smrečico. Ko se nam zdi smrečica dovolj ovita 

vrvico zalepimo ali zavežemo, da se ne razdira in 

smrečico okrasimo še s cofki.    

 

OKRASJE ZA OKNA 

Pripomočki: 

 bel papir, 

 škarje, 

 lepilni trak, 

 vrvica (ni nujno). 

Iz papirja izrežemo različne zimske, novoletne motive (lahko tako kot na 

fotografiji: hiše, smreke in zvezdice). Ko je vse izrezano jih z lepilnim 

trakom pritrdimo na okno. Zvezdice lahko damo na vrvico tako da visijo z 

okenskega okvirja 

OKRASKI ZA SMREČICO 

Pripomočki: 

 storži, 

 barva (po želji), 

 vrvica, 

 mini cofki (lahko tudi: dekorativne perle), 

 lepilo. 

V naravi naberemo storže, katere lahko po želji tudi pobarvamo.  

Nato na jih nalepimo mini cofke. Na spodnjo stran storža 

zalepimo zanko iz vrvice, tako da lahko storžek obesimo na 

želeno mesto.  



Pripomočki: 

 papirnati tulci, 

 škarje, 

 lepilo, 

 barve (ni nujo), 

 vrvica (ni nujno). 

 

Papirnate tulce razrežemo na kolobarje približno iste širine. 

Nato te kolobarje prepogibamo po želji in ustvarimo različne 

rožice ali snežinke. Ko nam je postavitev kolobarjev všeč jih 

zlepimo. 

Na koncu lahko naše rože ali snežinke še pobarvamo, 

okrasimo in na njih prilepimo vrvico, tako da jih lahko 

obesimo na vidno mesto. 

 

 

Pripomočki: 

 vrvico ali prejo, 

 bucike, 

 stiropor, 

 lepilo, 

 dekorativni trak. 

 

Najprej si izberemo en motiv, ki ga želimo izdelati 

(smreka, angel, zvezdica). Nato bucike pritrdimo na 

stiropor v obliki izbranega motiva. Ko imamo motiv iz 

bucik izdelan vzamemo vrvico in jo vodimo okoli bucik 

od ene do druge na vse strani. Ko je motiv dovolj 

prepleten, da se lepo vidi njegova oblika konec vrvice 

zavežemo in motiv premažemo z lepilom. Ko se lepilo 

posuši odstranimo bucike, na motiv pa privežemo trak, 

da ga lahko obesimo. 

Krogle se naredi na enak postopek, le da se vrvico ovija 

okoli balona. Ko je balon dovolj ovit, vrvico zavežemo 

in balon premažemo z lepilom. Ko se lepilo posuši, 

balon počimo.  

 



SNEŢENI MOŢ 

 

KAJ POTREBUJEMO? 

 belo nogavico, 

 riž, 

 elastiko, 

 črn alkoholni flomaster ali flomaster za blago, 

lahko tudi tempera barvo, 

 dekorativni trak ali blago (za šal), 

 gumbe, 

 cofek ali pa tudi gumb (za nos), 

 majhno nogavičko ali blago (za kapo). 

 

 

 

POSTOPEK 

1. V belo nogavico nasujete riž. 

Lahko si pomagate s tulcem od 

straniščnega papirja. 

 

2. Nato z elastiko zaprete 

nogavico. Z drugo elastiko pa 

naredite glavo. 

 

  

 

 

 

3. Na glavo narišete pike za oči in 

usta. 

 

 

 

 

4. Prilepite nos in gumbe. Lahko 

jih tudi prišijete. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Okoli vratu zavežete trak. 

 

 

 

 

 

 

6. Na glavo poveznete kapo. 

Izdelate jo iz blaga ali pa iz 

manjše nogavice, ki jo odrežete 

in povežete z elastiko ali 

vrvico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OKRASJE ZA NAD OKNA – ADVENTNI KOLEDAR 

 

Porabite material, ki ga imate doma: različen papir za zavijanje, lahko tudi časopisni, male 

škatlice od zdravil, čajev, male darilne vrečke,lepilo, selotejp, škarje in veliko dobre volje in 

domišljije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


