
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Ker je današnji dan, 20. 11. 2020 čas za tradicionalni slovenski zajtrk, lahko izdelate nekaj na 

to temo.  

- Lahko izdelate čebelico, ki priskrbi, da se lahko 

sladkamo z medom.   

1. NAČIN IZDELAVE ČEBELE: 

POTREBŠČINE: 

 Filc (rumen, bel, črn) 

 Črni gumbi  

 Lepilo  

 Škarje  

 

POSTOPEK:  

 Iz črnega filca izreži telo čebele in tipalke.  

 Iz rumenega filca izreži glavo in rumene črte za 

trup čebele.  

 Iz belega filca lahko izrežeš krila in oči.  

 Nato izdelaj čebelo, tako kot prikazuje slika na desni. Na bele kroge, ki so del oči, prilepi 

še črne gumbe.  

 

2. NAČIN IZDELAVE ČEBELE: 

POTREBŠČINE: 

 Tulec straniščnega papirja 

 Rumen, črn, bel ali svetlo moder barvni papir 

 Črn flomaster  

 Premikajoče se oči (če jih nimaš, jih lahko tudi narišeš) 

 Črne kosmatene žičke za tipalke (če jih nimaš, lahko uporabiš 

tudi črni papir) 

 Lepilo 

 Škarje  

 

POSTOPEK:  

 Tulec straniščnega papirja ovij z rumenim barvnim papirjem. Na konceh prilepi z 

lepilom.  

 Iz rumenega barvnega papirja izreži krog, kar bo glava čebelice. 

 Nato iz črnega papirja izreži 4 črne trakove za trup čebele.  

 Iz svetlomodrega papirja ali belega papirja izreži krila in jih nalepi za trup čebelice.  

 Črno kosmateno žičko daj na polovico in jo prilepi zadaj na krog – glava za čebelico.  

 Na koncu prilepiš še premikajoče se oči in s flomastrom narišeš usta ter lička.  

 

 



- Lahko izdelate kravo, ki priskrbi, da lahko pijemo mleko. 

1. NAČIN IZDELAVE KRAVE 

POTREBŠČINE: 

 Barvni papir – črn, roza 

 Papirnati krožnik 

 Premikajoče se oči 

 Škarje  

 Lepilo  

 

POSTOPEK:  

 Iz barvnega papirja izreži like, tako kot 

prikazuje slika.  

 Na papirnati krožnik prilepi ušesa, lise (iz 

črnega papirja), premikajoče se oči.  

 

2. NAČIN IZDELAVE KRAVE 

POTREBŠČINE: 

 Barvni papir – črn, roza, bel, zelen  

 Premikajoče se oči 

 Škarje  

 Lepilo  

 Sladoledna palčka 

 

POSTOPEK:  

 Iz belega papirja izreži glavo in ušesa, iz črnega 

papirja izreži lise in jih prilepi na glavo. Iz roza 

papirja izreži gobček od krave. Iz zelenega papirja 

pa izreži trakce in jih zmečkaj/jih s škarjami 

zavihaj, tako kot prikazuje slika.   

 Vse skupaj prilepi, tako kot kaže slika. Glavo 

prilepi na sladoledno palčko in imaš lutko krave, s katero lahko uprizoriš igro.  

 

UŽIVAJ OB USTVARJANJU!  


