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USTVARJALNICA

Igranje z vozili je res zanimivo, najraje imam, če sam sedim v svojem avtu 
in dirkam gor in dol po stanovanju. Se strinjaš, da je zelo zabavno, če je 
vozilo ravno dovolj veliko zate ali za tvojo sestrico? Pa ne samo to, vozili 
obeh sta pobarvani v vajine najljubše barve in vzorce! Ti imaš najhitrejši 
zeleni avto, sestrica pa najlepše vozilo z vzorcem pikapolonice. 

Potrebuješ: 
• večjo kartonsko škatlo, 
• lepilni trak, 
• olfa nož, 
• škarje, 
• čopiče, 

Le nekaj vztrajnosti potrebuješ, da si narediš svoj najljubši avto. No, pa še 
spodnje »sestavine«.

• barve (vodene barvice, tempere 
ali akrilne barve), 

• plastične lončke za rože, 
• pisalo in 
• trak za naramnice.



Pri izdelavi vozila naj ti pomaga odrasla oseba. V bližnji trgovini prosi za 
veliko kartonsko škatlo. Za začetek s svinčnikom zariši vse potrebne reze. 

Spodnje stranice vozila odreži. Skozi to odprtino boš potem stopil v avto. 
Odrezane stranice shrani, saj ju boš pozneje še potreboval. 



Zgornje stranice s škarjami ali še lažje z olfa nožem obreži v želeno obliko. 
Na primer: za najhitrejši avto potrebuješ pokončne kvadratne stranice, ki 
jim boš narisal okna, za avto pikapolonico pa jih izreži v polkrog.  



Obrezane strani v pokončnem položaju utrdi s trakom za pleskanje. 





Iz odrezanih spodnjih stranic izreži kolesa, nariši platišča in pobarvaj 
pnevmatike. Lončka za rože pobarvaj v rumeno, saj so to tvoje luči. 



Zdaj te čaka najbolj zabaven del, vzemi pisane barve (lahko so to vodene 
barvice, tempere ali akrilne barve) in pobarvaj avto. 

Nato nanj prilepi prej izdelane kolesa in luči. 



Če želiš imeti proste roke pri vožnji, naj ti odrasla oseba pritrdi še 
naramnice. In tvoje vozilo je pripravljeno na najhitrejšo dirko. 





ZDRAVKOVA FINTA 

S prijatelji organiziraj dirko z avtomobili. Svoje nove avte pripeljite v park 
ali na travnik. Določite progo za dirkanje ter označite start in cilj. Starše pa 
prosite, da vam signalizirajo začetek dirke. Brum, brum … Naj se dirkanje 
začne! Avte lahko tudi zamenjate, da preizkusite, kateri je res najhitrejši. 

www.zdravko-lidl.si zdravo@zdravko-lidl.si FB Lidl Slovenija Lidl Slovenija d.o.o. k.d.


