
ČLOVEČKA IN SOVICA  
IZ KOSTANJA

NAVODILA ZA IZDELAVO ČLOVEČKA  
IN SOVICE IZ KOSTANJA

USTVARJALNICA

V jesenskih dneh izkoristi potepe po gozdu ali parku za nabiranje 
jesenskih plodov. Med najbolj znanimi sta kostanj in želod. Poznamo dve 
vrsti kostanja, domačega in divjega. Divji je super, ker je velik, okrogel 
in se iz njega da narediti ogromno stvari. Želod pa ima kapico in trup 
in je zelo uporaben pri sestavljanju različnih figuric, s katerimi si lahko 
popestriš deževne dneve.  

Najprej se bomo lotili 
deklice in dečka iz 
kostanja. S čopičem na 
večja kostanja nanešeš 
malo barve.  

Potrebuješ: 
• jesenske plodove 

(kostanj, želod …),
• zobotrebce,
• lepilno pištolo, 
• dekorativni trak,
• tanjši papir (najbolje 

cvetličarski),
• flomaster,
• barvo in
• čopič.



Ko se posuši, obraza dokončaš z risanjem oči, ust in nosa s flomastrom. 

Za dekličino krilo izrežeš krog iz tanjšega papirja. 



V kostanj zapičiš zobotrebec in nanj natakneš papir. 



Na vrhu zavežeš dekorativni trak in nato natakneš še glavo.  



Za dečka potrebuješ štiri kostanje. Z lepilno pištolo na en kostanj prilepiš 
tri krogce iz papirja, ki bodo predstavljali njegovo srajčko. V dva manjša 
kostanja zapičiš zobotrebca, na katera pritrdiš »srajčko«. V zgornji del 
srajčke zatakneš še en krajši zobotrebec in nanj natakneš kostanj z 
obrazom. Za klobuk lahko uporabiš kamenček, ki ga prilepiš z lepilno 
pištolo.



Da bosta človečka imela družbo, se lahko lotiš še izdelave sovice. Iz 
dekorativnega papirja najprej izrežeš kljun. Z lepilno pištolo ga prilepiš na 
sredino večjega kostanja. 

Vzameš dve kapici želodov in njuno notranjost pobarvaš z barvo. Ko se 
posuši, s flomastrom narišeš še oči. 



Kapici prilepiš na vrh kostanja in tvoja sovica zaživi!





ZDRAVKOVA FINTA 

Zdaj, ko že znaš ustvarjati figurice iz kostanja, lahko sovici in človečkoma 
dodaš še celo vrsto junakov. Ko nabereš super druščino, pa doma 
organiziraj majhno jesensko predstavo. Boš videl, kako bo zabavno!
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