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narisati drevo
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 PRIPRAVILA: NIKA VEGER

USTVARjarije

Spomladi se v naravi in v nas prebudi želja  
po menjavi barv. Če letos načrtujete pleskanje 
stanovanja, otroško sobico namesto s stenami 
živih barv popestrite z živopisnim  drevesom. 
Je trendi motiv, ki poživi tudi majhno sobico, 
spodbuja domišljijo in lepo nakodra  
otroške možgančke.

Ustvarjalni zapik:
Če boste kupovali nove barve, 

izberite naravne različice. Tako boste 

poskrbeli, da bo drevo, polno življenja, 

prijazno do zdravja vašega otroka in do 

okolja. Barve na vodni osnovi se običajno 

hitreje sušijo, ne smrdijo in ne sproščajo 

zdravju škodljivih hlapov, se lahko recikli-

rajo ali celo kompostirajo, čopiče in 

valjček pa lahko enostavno očistite z 

vodo. Taka je npr. notranja zidna 

barva Jupol Junior, prva sloven-

ska barva z ekološkim 

certifikatom Eco label.
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PoTrEBuJETE:
NuJNo: 4 ure, stenske barve, tanek in debelejši 
čopič, okrogle pokrovčke različnih velikosti (plastični 
pokrovček mleka, čokoladnega namaza, zobne kreme 
...) in svinčnik. 
Po žElJi: Časopisni papir, na katerega boste odložili 
barve, obleko za zaščito oziroma staro majico, stol, da 
boste dosegli višje dele stene, valjčka dveh različnih 
debelin in zlato fasadno barvo.

Navodila:

1 v trgovini z barvami za dom izberite že pripravlje-
ne odtenke ali pa le pigmente in si želene odtenke 

namešajte kar sami. Z belo, črno, rumeno, rdečo in 
modro barvo lahko ustvarite vse odtenke. Mi smo 
uporabili kar ostanke barv od predhodnih beljenj in 
jih zmešali med sabo.

2Izberite mesto na steni, kamor želite narisati 
drevo (lahko tudi grmiček brez debla, če je sobica 

manjša) in s svinčnikom označite mesta, do koder 
želite, da segajo listi in deblo (to naj bo visoko 
približno 2/3 drevesa).

3 Valjček, širok 20 cm, pomočite v rjavo barvo 
(zmešate jo lahko iz modre, rdeče in rumene) in 

od spodaj navzgor povlecite črto. To bo deblo. Nato v 
rjavo barvo pomočite še manjši valjček (npr. 7 cm) in 
iz debla »izvlecite« veje.

4Rob največjega pokrovčka narahlo pomočite v 
zeleno barvo. Čez vsak konec vej odtisnite zelen 

krogec in še dva zraven. Kroge pobarvajte z zeleno 
barvo, da nastanejo listi. En večji pokrovček lahko tudi 
razpolovite, da boste z njim odtisnili manjše liste in 
krila metulja, ptic ...

5Zdaj se poigrajte in ustvarite otrokove najljubše 
živali; z velikim pokrovčkom odtisnite telesa, s 

srednje velikimi in majhnimi oči, s ploščato konico 
svinčnika pikice, s prepolovljenim pokrovčkom krila. 
Najprej pobarvajte svetlejše dele, ko se ti posušijo, pa 
še temnejše.

6na koncu lahko nekaj detajlov poudarite   
še z zlato.

Stop igra:
Huraaa ... Čeč-
kanje po steni je 
tokrat dovoljeno!!! 
Cicidojčki lahko 
pomakajo pokrovč-
ke v barvo in jih 
odtiskujejo na ste-
no, cicibani lahko 
pobarvajo živali 
in liste, pilovci pa 
lahko celo drevo 
ustvarijo sami.


