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Poglej naokoli …

• Če boste pogledali malo naokoli, boste 
hitro našli cvetoča drevesa. 

• Nekaj najlepšega v času pomladi. 

• Ta mali čudež narave, ti čudoviti 
cvetovi nežnih barv. 

• Ja, saj veste, da obožujem rože ☺. 



Japonska je zelo znana po svojih 
čudovitih okrasnih češnjah. Temu 
imajo posvečen celo praznik. Traja 
od marca do začetka maja. V teh 
dneh se ljudje množično 
odpravljajo v parke in častijo 
praznik cvetenja in prihod pomladi. 



… V UMETNOSTI …

• Tudi v umetnosti posvečajo cvetočim češnjam zato veliko 
pozornosti … 





POTREBUJEŠ
• Risalni list A4, ki ga daš na polovico,
• tempera ali vodene barve, čopič, vodo,
• slamico,
• vatke za ušesa.

ČE TEMPERA BARV ALI VODENIH BARV NIMAŠ …
Potreboval boš rjavo ali črno barvo – torej mamo ali tatija zjutraj prosi za 
malo kave ☺.
Potem pa ti manjkajo še roza, rdeča in bela. Lahko uporabiš sok rdeče pese
ali malo rdečega vina, sok češenj … in pa kar bombico za modro ozadje. 
Karkoli takega, verjamem, da se boš znašel!



Naredimo najprej ozadje.

• Poišči nekaj okroglega, ne prevelikega, npr. 
jogurtov lonček. 

• S svinčnikom obriši na vrhnjem delu slike.

• Vse naokoli pobarvaj z zelo, zelo svetlo vodeno 
modro barvo. 



Drevesna veja

• Za drevesno vejo boš potreboval črno ali rjavo barvo, čopič 
in slamico. 

• S čopičem si zarišeš glavno debelo vejo. 

• Na končkih kjer želiš manjše veje pa dodaš malo več vodene 
barve (barvo z več vode). 

• Slamico približaj tej kapljici in začni pihati, tako da razpihaš 
barvo in nastajajo drobne razvejane vejice.  



Kakorkoli ti uspe, je dobro!



Na vrsti so cvetovi –
imaš dve možnosti.

1. Možnost : cvetove narediš s čopičem. 

Možnost: cvetove narediš z vatiranimi paličkami.



1. Možnost – cvetovi s 
čopičem

• Cvetove nariši zelo preprosto kot imaš tu primer.

• Vlečeš lahko tudi od sredine cveta navzven.

• Najprej z rdečo barvo in nato kar z belo čez isti 
cvet, dobiš zelo lepo mešano barvo.

• Naslednji cvet naj bo malo manjši in bolj roza, 
naslednjo še manjši in bolj bel itd.  



2. Možnost – cvetovi z 
vatirano palčko za ušesa

• Vzameš manjši šopek vatiranih paličk za 
ušesa – npr. 10 (lahko tudi manj).

• Zveži jih z elastiko na sredini.

• Pomoči palčke v rdečo barvo in potapkaj
tam kjer želiš, da so cvetovi. 

• Čez to barvo greš z roza in na koncu še z 
belo barvo. 

• Tukaj imaš video kjer si lahko ogledaš 
kako so ti cvetovi narejeni.

• https://www.youtube.com/watch?v=_gO
ZCFJW8rM

https://www.youtube.com/watch?v=_gOZCFJW8rM


• Zdaj pa kar veselo na 
delo in predvsem –
UŽIVAJ ☺

•Končni izdelek nam 
pokaži v naši 
Ustvarjalnici.


