USTVARJALNICA

PRAVLJIČNO MESTO ali
ADVENTNI KOLEDAR
Decembra je vse v lučkah: mesta se bleščijo v lučkah, v izložbah svetijo lučke, naša
domovanja so polna lučk. Razmišljal sem, da bi tudi jaz imel svoje mesto in v njem
lučke. Če se pridružiš in jih narediš dovolj, lahko s starši ali skrbniki pripraviš adventni
koledar … vsak dan v hiško skriješ zgodbo, morda naslov knjige, ki bi jo rad prebral/a,
ali pa kakšno sladko malenkost.
Kaj potrebuješ?
•
•
•
•
•

prazne embalaže sokov, mleka …
svinčnik, ravnilo
skalpel (olfa nož)
barve v pršilu
kredne flomastre

Pri izboru embalaže bodi iznajdljiv/a in izberi različne velikosti in oblike: majhne,
velike, kvadratne, pravokotne – čim bolj bodo različne, tem lepše bo tvoje mesto.

Embalažo izprazni in nanjo s pisalom nariši okna, vrata ter zariši streho. Pomagaj si s
tapetniškim nožem ali skalpelom in izreži okna, vrata in streho. Pri izrezovanju bodi
previden, naj ti pomagajo starši ali skrbniki.

Ko bo embalaža izrezana, jo pobarvaj v poljubni barvi. Svetujem ti, da bo mesto lepo,
uporabi različne odtenke ene barve. Mi smo si izbrali modro in belo.

Vzemi kredno pisalo in na temne stavbe nariši okna in vrata ter ne pozabi na okraske
okoli oken in vrat.

Nato napiši na koščke papirja številke in jih prilepi v okna. Lahko na posamezne hiške
prilepiš tudi dve ali tri številke, tako boš za 24-dnevni koledar potreboval le 12 ali celo
samo devet hišk.

Zdaj samo še napelji lučke med hiškami in tvoje čarobno mesto je dokončano.

Zate imam danes dve finti: prva je, da se s starši dogovori, da ti hiške skrijejo po domu
in naj ti vsak dan nastavijo le eno hiško. To je super, če ti ne uspe vseh hišk narediti
pred prvim decembrom. Druga finta pa je, da hiške lahko razdeliš tudi med prijatelje
ali neseš eno hiško v vrtec/šola ter povabiš prijatelje, da jih izdelate skupaj.

