
RAP – USTVARJAJMO SKUPAJ IN RAZVIJAJMO 
ROČNE SPRETNOSTI   
Krožek obiskujejo učenke in  učenci 1. in 2. razreda. 
Poteka dvakrat mesečno, ob sredah v času od 13.40 do 14.25.

Do sedaj so pridobivali: 
• spretnosti šivanja, 
• vdevanje nitke v šivanko, 
• vozlanje,
• preprosto vezenje motiva na prtiček iz blaga, 
• rezanje različnih materialov, 
• oblikovanje cofa,
• nizanja perlic v zapestnice in verižice.

V prispevku si poglejte naše ustvarjanje.

Zapisala Janja Čebulj, mentorica krožka. Fotografije Janja Čebulj.



15. 9. 2021  smo se prvič zbrali v mali učilnici. Spoznali 
smo se med seboj in se seznanili z dejavnostmi pri 
krožku. 
Preizkusili smo se v rezaju s škarjami, lepljenju in 
risanju. Nastale so mucke z blokcem na zadnji strani, na 
katerega lahko kaj zapišemo ali narišemo.



6. 10. 2021 smo se lotili šivanja. Učili smo se vdeti nitko volne v 
široko šivankino uho. Kar ni in ni šlo. Ob pomoči učiteljice Janje 
smo se naučili tudi to. Vsakdo se je zelo trudil pri šivanju in 
nastajali so ravni šivi. Bel prtiček  smo polepšali z barvnimi nitmi 
volne. 





Ko so bili okrasni šivi narejeni, je bilo potrebno na robovih prtička pocukati nitke, da so 
nastale resice. Sedaj je bil prtiček končan. Potrebno ga je bilo le še polikati. Ker je vse 
enkrat prvič, so nekateri prvič samostojno likali. Vemo, da moramo biti pri tem opravilu zelo 
previdni, da ne staknemo opekline. Tudi mi smo bili. 





1. 12. 2021 smo  se učili krojenja 
prtička. Da morajo biti škarje dovolj 
ostre za rezanje blaga, sedaj tudi že 
vemo. Krojiti je bilo treba točno po črti, 
da je nastal okrogel prtiček.





Vezen prtiček smo zložili, ga dali v steklen kozarec in zaprli s pokrovom. Nanj smo položili 
rdeč prtiček in trak zavezali v pentljo. Nastalo je lepo darilo.



S šivanjem smo nadaljevali tudi 17. 11. 2021. 
Šivali smo okrasni šiv na srček. Nastal je okrasek 
za novoletno jelko.



Zima nam je natrosila 
veliko snega, zato smo 

se odločili in 15. 12. 2021 
naredili snežaka iz cofka.

Tokrat je bilo potrebno 
ovijati volno tako, da 

smo jo potegovali skozi 
luknjo snežakovega

trebuha. Pomagali smo si 
s kvačko. Bilo je 
zahtevno in hkrati 

zabavno.



5.1. 2022 in 12. 1. 2022 smo izdelovali nakit. Preizkusili smo se v nizanju perlic in nastale 
so zanimive kreacije zapestnic in verižic. Navdušenje ob nizanju je bilo veliko. 







Če vam je bilo kaj všeč, ustvarjajte tudi vi.


