
USTVARJALNA JESEN 

Učenci, spet vam ponujamo nekaj zamisli in idej za jesensko ustvarjanje. Nekatere ideje so 

malo lažje, spet druge malo težje. Prepričani smo, da se za vsakega nekaj najde.  

A. JEŽKI IZ BARVNEGA PAPIRJA 

Pripomočki: 

- Svetlo rjav barvni papir 

- Temno rjav barvni papir 

- Črn barvni papir 

- Premikajoče se oči 

- Škarje 

- Lepilo  

Postopek 

1. Iz svetlo rjavega papirja izrežemo daljši trak.  

 
2. Na enem koncu svetlo rjavega traku nanesemo lepilo. In zlepimo skupaj z drugim koncem 

traku.  

 
3. Ko se lepilo posuši, na zlepljenem koncu oblikujemo vogale, da postane oblika bolj 

ovalna.  

 



4. Iz temno rjavega papirja izrežemo bodice za ježka.  

 
5. Bodice namažemo do polovice z lepilom in jih pritrdimo na telo ježka, ki smo ga naredili 

prej iz svetlo rjavega papirja.  

 
6. Iz črnega papirja izrežeš  še smrček, ki ga pritrdimo ježku in pritrdimo premikajoče se oči, 

lahko pa jih naredimo tudi sami – jih stiskamo z računalnika ali narišemo.  

 

 
 



B. DREVO IZ PISANIH PAPIRNATIH SERVIETOV 

Pripomočki: 

- Karton (za deblo) 

- Bel papir (trši)  

- Barvni servieti (jesenske barve) 

- Škarje in lepilo  

Postopek: 

1. Iz kartona izrežemo pravokotnik, ki bo ponazarjal deblo drevesa.  

2. Iz belega papirja izrežemo krog, ki bo ponazarjal krošnjo drevesa.  

3. Iz barvnih servietov natrgamo koščke in jih mečkamo. Ko so koščki 

pomečkani, jih lahko prilepimo na bel krog, ki ponazarja krošnjo.  

4. Po deblu z rjavim flomastrom narišemo malo črt, da bo res ponazarjalo deblo.  

5. Bel krog, ki je polepljen s koščki pa prilepimo na karton, ki ponazarja deblo.  

 

C. ŽELODKI IZ ODTISOV ROK 

Pripomočki: 

- Bel papir  

- Rjava tempera in bela tempera barva 

Postopek: 

1. Namešamo rjavo in belo barvo, da dobimo svetlejšo rjavo.  

2. Nato s čopičem pobarvamo roko s svetlo rjavo barvo in na papir 

naredimo odtis.  

3. S temnejšo rjavo tempera barvo pa naredimo še kapico želodku.  

4. Lahko jih naredimo čim več in jih uporabimo za krašenje 

sobe/vhodnih vrat/izobesimo lahko na vrvico in nato na vejo… 

Možnosti je ogromno.  

 

D. OZNAČEVALEC STRANI V OBLIKI DREVESNEGA LISTJA – v jesenskih barvah  

Pripomočki: 

- Sladoledno palčko 

- Filc (svetlo rjav in temno rjav) 

- Lepilo 

- Škarje  

Postopek: 

1. Iz svetlo rjavega filca izrežemo obliko poljubnega drevesnega lista.  

2. Ko je poljubni drevesni list izrezan, ga z lepilom pritrdimo na sladoledno 

palčko.  

3. Iz temno rjavega filca pa izrežemo tanjši trakec, ki bo ponazarjal sredino 

drevesnega lista (glej sliko na desni).  

 

 

 

 



E. JABOLKO  

Pripomočki: 

- Rolico straniščnega papirja 

- Rdeč barvni papir, zelen barvni papir  

- Škarje 

- Lepilo 

Postopek: 

1. iz rdečega barvnega papirja izrežemo podobno široke 

in dolge trakove (v velikosti rolice straniščnega 

papirja, malo daljše morajo biti, da se jih lahko zaviha 

in prilepi v rolico).  

2. Z rdečimi trakovi nato oblepimo rolico straniščnega 

papirja, tako kot kaže slika.  

3. Iz zelenega papirja izrežemo listek, ki ga potem pritrdimo na naše jabolko.  

 

 

F. JESENSKA SILHUETA  

Pripomočki: 

- Bel papir 

- Tempera barve / washi  lepljive trakove/ volno v jesenskih barvah  

- Lepilo  

- Škarje  

- Osnovo lista (na koncu postopka) 

 

 

Postopek: 

1. Najprej s tempera barvami / volno / lepljivimi pisanimi 

trakovi pobarvamo cel list a4 formata.  

2. Medtem ko se barvni papir suši, lahko iz drugega papirja 

izrežemo jesenski list  (spodaj so osnove), tako da nastane 

luknja na sredini papirja, v obliki lista.  

3. Papir z listom prilepimo čez pobarvan papir. 

4. Tako dobimo čudovito barvno silhueto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNOVA LISTA za silhueto (različni) : 

 

 



 

 

  

 


