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Stop igra:
Iskanje školjk bo še 
zabavnejše, če boste vedeli, da 
boste z njimi tudi ustvarjali. 
Tako angelčke kot vragce lahko 
izdelajo otroci vseh sta-
rosti (morda boste cicidojčkom 
morali pomagati le z vozlan-

 PRIPRAVILA: NIKA VEGER

Očitno je nabiralništvo v meni zakoreninjeno tako globoko, 
da kljub vsakoletni preddopustniški obljubi, da bom tokrat 
školjke pustila v njihovem naravnem okolju, domov pridem 
s kupom zanimivih, najlepših in ‘nikoli prej najdenih’ lupin. 
Verjamem, da nisem edina in da so školjke eden 
najpogostejših ‘prahonabiralcev’, ki končajo v škatli na 
zgornji polici, zato v tokratni ustvarjalnici predlagam, kako 
se z njimi kreativno poigrati že na dopustu.
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Ustvarjalni 
zapik:

Školjke nabirajte s spoštovanjem do 

narave; le tiste, v katerih živali ne prebi-

vajo več oz. katerih raki ne potrebujejo za 

hišice. In le toliko, kolikor je najmanj možno. 

Preden se odpravite domov, zbirko še enkrat 

preglejte in vse školjke, od katerih se lahko 

poslovite, vrnite v morje.

Pred ustvarjanjem školjke očistite, da odstranite 

alge, pesek, sol in neprijeten vonj. Za nekaj ur 

jih namočite v mešanico vode in gospodinjske-

ga belila (pol/pol), nato pa jih poščetkajte, 

npr. s staro zobno ščetko. Če jim želite 

dodati lesk, suhe prelakirajte s 

prosojnim lakom ali pa jih natrite 

z mineralnim oljem 

(WD-40).

Sončni angel
je lahko zanimiv del nakita, lahko ga privežete na zadrgo 
in tako okrasite torbo, iz več pričvrščenih na leseno 
paličico lahko izdelate vetrno glasbilo, lahko pa postane 
novoletni okrasek …

Potrebujete
NujNo: školjko z luknjo, nitko, okrasne trakove, perlico, 
gumb, škarjice
Po željI: verižico, nastavek za uhan, leseno paličico ...

NavoDIla:

1 Poiščite školjko, ki bo predstavljala telo, npr. srednje 
veliko morsko uho. Skozi prvo luknjico napeljite vrvico 

(lahko tudi nit, rafijo ali laks). Povlecite jo toliko, da bosta 
oba konca enako dolga, nato ju zavežite v vozel.

2 Za krila izberite trakove, papir ali blago; lahko so 
satenasti trakovi (pokukajte, če so morda prišiti na 

notranji ramenski del vaše majice), pisane vrvi (prihodnjič 
boste vedeli, zakaj shranjevati ‘ročaje’, ki običajno krasijo 
papirnate vrečke ;)), košček papirja … S sredino ga/jih 
položite med oba konca vrvi, nato še enkrat zavežite 
vozel. Nastala krilca prirežite, da postanejo enako dolga 
in dobijo lepo obliko perutničk.

3 Zdaj oba konca vrvi povlecite skozi perlico, ki bo 
predstavljala glavico.

4 Na koncu nanizajte še košček za angelski sij; gumb, 
matico, košček blaga ali pa kaj drugega, kar ste našli 

na plaži. Vrvici ponovno zavozlajte.

Morski vrag
to je lahko ustvarjalna in poučna igrica, seveda pa lahko 
ob koncu skulpture prilepite na deske, da postanejo 
zanimive slike (ali pa jih z igro kdo vrže dlje vrnete morju).  
Vse nabrane kamenčke in školjke razprostrite in 
sortirajte po velikosti. Preden se lotite ustvarjanja, 
poskusite ugotoviti, kako se imenujejo školjke in kakšne 

živali so v njih prebivale. 

Potrebujete
NujNo: školjke in zanimive kamenčke
Po željI: lepilo in desko

NavoDIla:
vsak otrok naj vzame dogovorjeno število 
školjk, npr. sedem. Iz njih naj zloži 
najstrašnejšo pošast.

USTVARjarije


