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barvice in 
voščenke
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USTVARjarije

Kam z vsemi polomljenimi 
voščenimi in navadnimi 
barvicami? Zagotovo ne v 
smeti, saj so odličen material 
za našo junijsko delavnico.
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Potrebujete:
NujNo:  
Za barvice: šilček, list papirja, lepilo
Za voščenke: pečico, mikrovalovko ali močno sonce, 
modelček za led 
Po želji: časopisni papir za zaščito mize, papir za 
risanje, če vas takoj zagrabi želja po kracanju

Navodila:
recikliranje barvic

1 na kupček ošilite polomljene barvice. 

2na list papirja narišite motiv. 

3 Namesto da ga pobarvate, ga zapolnite s 
tekočim lepilom. 

4na še nestrjeno lepilo polagajte ošilke: lesene 
koščke ali barvne mrvice.

5Pustite, da se slika posuši.

Ustvarjalni zapik:
reciklirate lahko tudi druge šolske 

potrebščine; odsluženo radirko lahko z 
olfa nožkom spremenite v štampiljko (izberite 

enostaven motiv, npr. srček ali zvezdico), 
pokrovčke posušenih flomastrov nanizajte v 

ogrlico ali pa iz njih naredite prstne lutke. Tudi 
razcveteno puščico, preden jo nadomestite z novo, 

skušajte spraviti v red; očistite jo z alkoholom, 
razcvetene dele elastike obstrizite, nato pa 
robove elastike zažgite z vžigalnikom, da se 

nekoliko stopijo. Tako boste preprečili nadalj-
nje paranje. Raztrgane zgibe lahko zalepite 

s Silver tape lepilnim trakom. Na koncu 
jo še okrasite s kamenčki ali 

nalepkami (prilepite jih s 
sekundnim lepilom).

 PRIPRAVILA: NIKA VEGER

Stop igra:
To delavnico lahko pripravite tudi na zabavi, pikniku 
ali morju, saj se bodo pri ustvarjanju zabavali otroci 
vseh starosti; starejši naj lupijo voščenke, mlajši pa 
lomijo in zlagajo v modelčke. Šiljenje barvic bo še 
bolj zanimivo, če pri tem tekmujete, komu bo uspelo 
narediti najdaljši ošilek. 

recikliranje voščenk

1 Male, polomljene voščenke olupite, da 
odstranite papir. Nadrobite jih na tako 

drobne koščke, da z njimi lahko napolnite 
modelček za led. V eno posodico za led 
lahko zložite voščenke iste barve ali pa 
različne. V tem primeru bodo nastale 
pisane voščenke.

2Zdaj modelček za led segrejte, da se 
vosek stopi; v mikrovalovni pečici (tri 

minute pri najvišji temperaturi), običajni 
pečici (na najvišji temperaturi 15 minut) 
ali v avtu na soncu (modelček postavite na 
armaturno ploščo).

3 Ko se je vosek popolnoma raztopil, 
pustite še, da se modelček ohladi in 

vosek ponovno strdi.

4Nove voščenke stresite iz modelčkov.
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roŽle, 16 let

AMAljA, 5 let

ZArjA, 7 let


