
Tehniški dan
Lovilec obroča in bralno kazalo



Izdelali bomo preprosto igračo- LOVILEC OBROČA

Da boš lahko izdelal to igračo, se boš s starši sprehodil do gozda.

Pripravi si nahrbtnik s pijačo, jabolkom in zraven priloži zložljivo 
žagico in nožiček, s katerima boš v gozdu nabral potrebni material.



V gozdu poišči……
Grm leske.

• Odreži 2 enako dolga kosa leskove veje v obliki 
črke I. En kos bo ročaj lovilca. Ročaj naj bo 15 cm 
dolg in za dober palec debel. Drugi kos leskove veje 
pa boš potreboval kasneje.

Poišči rdeči dren. Rdeči dren boš prepoznal po 
rdečem lubju na vejicah. To je grm, ki ima dolge, 
tanke, ravne in zelo upogljive vejice. Izberi tanke dolge 
vejice, ker so lepo upogljive in se ne zlomijo hitro.

• Odreži nekje 10-15 dolgih, tankih vejic rdečega 
drena. Te boš potreboval za obroč.



Preden se lotiš dela……

Varnostni napotki:

• vejo leske odžagaj skupaj s starši, bo varneje,

• naj ti pokažeta, kako se uporablja žagica,

• uporabljaj oster nožiček. Večja možnost, da se 
urežeš je z nožičkom, ki ni oster,

• vejo vedno reži z rezilom proč od sebe,

• reži tako, da nožiček pritiskaš z obema 
palcema roke od sebe proč,

• ker se lahko urežeš, imej pri sebi obliže, 

• pri delu se usedi in nikar ne hiti.



Veselo na delo….

Najprej se bomo lotili držala:

• Odreži nekje 15 cm dolgo palico 
leske. To bo ročaj igrače,

• z nožičem očisti palico morebitnih 
drobnih vejic,

• z nožičem olupi polovico ročaja. 
Polovica, ki ne bo olupljena, bo držalo 
palice.



Tako, ročaj je končan….



Lotimo se obroča….

Za izdelavo obroča potrebuješ vejice 
rdečega drena.

• Vejicam odstrani listje in 
drobne vejice.

• Vejice upogni na kolenu po vsej 
dolžini, da bodo mehkejše. Tako se 
ne bodo lomile.

• Oblikuj majhen krog. Poglej na 
fotografijo za boljšo predstavo.

• Začni z vpletanjem vejic tako, da 
postopoma oblikuješ pleten obroč.



Obroč je skoraj gotov….

Spletel si majhen obroč iz 
drenovih vejic. Moraš pa še:

• z nožičem odrezati konce 
vejic, ki štrlijo ven iz obroča, 
da bo obroč imel lepo obliko.



Obroč zdaj izgleda nekako tako….



Zdaj pa…..

Vzemi vrvico in odmeri ter 
odreži nekje 1 m dolžine.

Vrvico zaveži na konec ročaja. 
Drugi konec vrvi pa priveži na 
pleten obroč.

Lovilec obroča je končan.



Sedaj fotografiraj, kar si naredil 
ali pa prosi starše, naj te 

fotografirajo med igro s to igračo 
in potem pošlji fotografijo 

učiteljici. 

Na spodnji povezavi boš videl, 
kako se igra s to igračo. Veliko 

zabave.

https://youtu.be/-4gdL1qIUF4

https://youtu.be/-4gdL1qIUF4


Zdaj pa se bomo lotili izdelovanja lesenega 
bralnega kazala-PALČKA KAZALČKA

Da boš lahko to izdelal, se boš s starši sprehodil do gozda.

Pripravi si nahrbtnik s pijačo, jabolkom in zraven priloži 
zložljivo žagico in nožiček, s katerima boš v gozdu nabral 
potrebni material.



Izdelali bomo bralno kazalo-Palček kazalček

Potrebuješ kos leskove veje.

Ko prideš domov, boš potreboval še:

• svinčnik,

• vodene barvice,

• črn flomaster.



Preden se lotiš dela…

Varnostni napotki:

• vejo leske odžagaj skupaj s starši, bo varneje,

• vejo odžagaj ob pomoči staršev. Naj ti 
pokažeta, kako se uporablja žagica,

• uporabljaj oster nožiček. Večja možnost, da se 
urežeš je z nožičkom, ki ni oster,

• vejo vedno reži z rezilom proč od sebe,

• reži tako, da nožiček pritiskaš z obema 
palcema roke od sebe proč,

• ker se lahko urežeš, imej pri sebi obliže, 

• pri delu se usedi in nikar ne hiti.



V gozdu poišči……

Grm leske.

• Odreži en kos leskove veje v obliki 

črke I. V kolikor si jo že prej 
nabral, ti je ponovna hoja v gozd 
prihranjena.

• Kos veje naj bo 15 cm dolg in 
dober palec debel.



Razcepi kos veje……
Kos leskove veje boš sedaj razcepil na 
4 dele:

• nožiček na pol zapri in ga z 
rezilom položi preko sredine palice,

• z drugim kosom veje tolči po rezilu 
nožička, dokler se veja ne razcepi 
na dva dela,

• oba dela še enkrat po sredini 
razcepi, da dobiš 4 kose.



Dobil si tole………



Stanjšaj palčko:
• Izberi najlepši kos od štirih, ki si 

jih nacepil,

• z nožičkom najprej olupi lubje na 
palčki. Pazi da režeš lubje tako, da 
režeš z rezilom noža proč od sebe,

• olupi najprej eno polovico palčke, 
palčko obrni in olupi še drugo 
polovico palčke,

• splošči palčko tako, da izrezljaš in 
oblikuješ ravno ploščico debeline 3 
do 4 mm (debelina šolskega 
ravnila).



Splošči palčko:

• Ploščica naj bo gladka na otip 
in enakomerno debela po vsej 
dolžini.



Dobil si nekaj takšnega:



Nariši palčka:

• Sedaj s svinčnikom ali 
flomastrom nariši obliko palčka 
na poljubni konec palčke (glej 
fotografijo),

• z nožičkom izreži obliko kapice.



Pobarvaj palčka:

• Sedaj moraš palčka še 
pobarvati. Vzemi vodene 
barvice ali flomastre in palčka 
spredaj in zadaj poljubno 
pobarvaj.



Tvoj PALČEK KAZALČEK je izdelan…



Sedaj pa brž fotografiraj svojega Palčka 
Kazalčka in fotografijo pošlji svoji učiteljici.

Še nekaj idej za knjižno kazalo…..



Pripravil: 

Benjamin Kuster

CŠOD Škorpijon


