
 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ŠT. 8  

kreativne 

ideje za 

ustvarjanje 

 

POTREBUJETE: 

- deset ovalnih kamenčkov 

- manjšo vrečko iz jute (lahko je 

tudi platnena) 

- belo tempera barvo 

- čopič 

- črn ali rjav flomaster 

 

 

NAVODILA: 

- Najdite 10 kar se da ovalnih in ploščatih 

kamenčkov. 

- Na pet kamenčkov naj otroci z belo tempera barvo 

narišejo križce, na drugih pet pa krožce [slika 1]. 

- Na manjšo vrečko iz jute s flomastrom narišite dve 

poševni in dve navpični črti, da dobite devet 

različnih kvadratkov [slika 2]. 

- Tisti, ki v vrsto prvi postavi tri križce ali tri krožce 

je zmagovalec. 

- Kamenčke ob koncu igranja pospravite nazaj v 

vrečko  [slika 4]. 

- Igrico križci in krožci se lahko igrate kjer koli in 

kadar koli. 

Želimo vam prijetno ustvarjanje 😊 

 

 

 

Križci in 

krožci 

 

Vir: Pinterest 



 

 

 

     

  

 

 

 

 

                  

                     

 
Didaktična igra 
SPOMIN 

 

Sliko si 2x natisnite 

(predlagamo malo 

težji in debelejši 

papir), kvadratke 

izrežite in poiščite 

pare enakih slik. 

CITAT TEDNA 

»Smejte se, kadar je le 

mogoče, smeh je 

poceni zdravilo.« 

 
(Orison Swett Marden) 

 



 

 

 

  

 
Uporabni 

nasveti za 

starše 

Škratja čarovnija, otroško festivalsko dogajanje v Brežicah 

 

KDAJ in KJE: 24. 6. - 2. 7. 2017, park pri McB, Brežice (v sklopu Brežice, moje mesto 2017) 

 

Škratja čarovnija je ime za otroško festivalsko dogajanje v Brežicah. Za najmlajše je brez izjeme 

rezervirano sobotno dopoldne (1. 7. 2017), ki se je z leti preselilo pod senčne krošnje mestnega parka. 

Škratja čarovnija je sestavljena iz ravno prave mere nasmehov, cepetavih nog, navihanih pogledov in 

ščepca nagajivosti. Pravila tam določa Gvido, ki s svojo pesmico vabi otroke k odkrivanju novih zabavnih 

ter domiselnih pustolovščin.  

 

V sklopu programa, namenjenega najmlajšim obiskovalcem festivala »Brežice, moje mesto«, se bodo 

tekom dneva zvrstile številne pestre animacije, domiselne predstave in kreativne delavnice, kjer se 

najde nekaj za prav vsako otroško, čarobno željo. Veselje, smeh, barve in glasno otroško čebljanje je 

prav posebej pisan del festivala in tam se odlično počutijo tako otroci kot tudi njihovi starši. 

 

ČAROVNIJA BO RAZDELJENA NA DVA DELA: otroškega in mladinskega. 

Za najmlajše pripravlja škratjo plezalnico med drevesi in že tradicionalne škratje postojanke z 

delavnicami in poslikavo obraza. Že celo leto pridno obiskuje tudi ure dramske igre, da bo čisto zares 

zaigral v predstavi z Alenko Kolman iz Glasbene dežele. 

 

Kaj pa mladina? Mladinski del bodo Gvidu pomagale ustvariti letošnje MC face, ki bodo svoje talente 

znova razkrile v parku s svojim nastopom. Za tem pa bodo na odru gostili skupino nadvse simpatičnih 

mladih glasbenikov The Plut family. 

 

Ves čas trajanja Škratje čarovnije pa bo odprta  

tudi Škratja plezalnica za otroke. 

 

VSTOP NA DOGODEK JE BREZPLAČEN! 

Vir in več informacij: ZPTM Brežice 

 

 

 

 

Škratja 

čarovnija 

 

 

http://www.bmm.si/program/item/44-skratja-carovnija
http://www.bmm.si/program/item/44-skratja-carovnija

