
VELIKONOČNI PIRHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predstavljajo najpomembnejšo dekoracijo (pa tudi jed) velikonočnih praznikov. 

Verjamem, da se boš njihovega barvanja lotil/-a tudi TI. Če bi morda rad/-a spoznal/-a 

kakšen NOV način dekoracije barvanja, je spodnja spletna povezava ravno pravšnja zate. 

Tu se nahajajo ideje barvanja z NARAVNIMI BARVILI in marsikatero morda hranite tudi 

sami v domačem okolju: čebulni olupki (rjavo obarvana jajčka), kurkuma (rumeno 

obarvana jajčka), rdeča pesa (rdeče obarvana jajčka) in špinača (zeleno obarvana jajčka). 

Dekoracijo za jajčka lahko poiščeš na bližnjem travniku – gre za liste različnih oblik. 

Morda pa te med iskanjem preseneti še štiriperesnica deteljica. No, potem veš, da je 

SREČA na tvoji strani.  

https://www.youtube.com/watch?v=9LHrlmGPvlg (ogled priprave postopka) 

https://www.dih-narave.si/z-naravnimi-barvili-obarvana-velikonocna-jajca/ (prikaz 

končnega izgleda jajčk obarvanih z naravnimi barvili) 

Sama sem do sedaj barvala v čebulnih olupkih. Ker mi 

izredne razmere dopuščajo malce več ustvarjalnega 

časa, sem se odločila, da preizkusim barvanje pirhov v  

špinači/koprivi/peteršilju (zelena jajčka) in kurkumi.  

KATERA BARVA  PISANIC PA JE TEBI VŠEČ? JO BOŠ 

PREIZKUSIL/-A? 

about:blank
about:blank


VISEČI ZAJČKI 

 

MATERIAL ZA IZDELAVO:  
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KONČNI IZDELEK… O številu izdelanih 

zajčkov  presodite sami.  

 

VZORČAST  PAPIR, ki ga lahko zamenjaš tudi s 

servietnimi prtički, barvnimi listi, reklame, časopisni 

papir, bel list, karton). 

Na sličici je prikazan hrbtni del zajčka, a se lahko odločiš 

za sprednji del. Zajčku s flomastri in barvicami narišeš 

sestavne dele obraza, trebušček in ušeska.  

 

DARILNI TRAK zamenjate z volno in izdelane zajčke 

nanjo obesite s kljukicami (prej vprašaj mamico, da jih 

ne bo potrebovala za obešanje perila😊). Če pa 

darilni trah imaš potem zajčke prilepiš z LEPILOM. 

 COF lahko zamenja vata ali pa kos zmečkanega 

papirja. Zalepiš z LEPILOM. 

 

ŠABLONO ZAJČKA ki ga bose izrezali. Oblik je 

veliko, tako, da se osredotočite katera vam je 

všečna. Lahko si jo skopirate, lahko jo prerišete ali 

pa narišete ČISTO SVOJO OBLIKO zajčka, ki ga želite 

uporabiti pri dekoraciji.  
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SLADKORNO DREVO 

 

Material za izdelavo 

- dekorativna posoda (vaza, okrasni cvetlični lonec), 

- drevesne vejice (naberite jih čim več) 

- pisani bonbončki (zelo priporočljivi so v obliki jajčk, lahko pa so tudi  

drugačne oblike, npr. Smarties, M&M).  

- »vroča pištola« ali Mekol lepilo ali sekundo lepilo 

Postopek izdelave 

1. Skupaj z odraslo osebo izberita dekorativno posodo. 

2. Odpravi se na sprehod (glej, da ne zatavaš v drugo občino😊) in naberi 

DOLGE in RAZVEJANE drevesne veje. Lahko se na bližnji obisk narave 

odpraviš s kom od odraslih, ki ti bo pomagal utrgati nekaj lepih vej.  

3. Nato iz vrečke izberi bonbone (nekaj naj jih ostane za sladkanje).  

4. Pri lepljenju naj ti pomaga nekdo od odraslih, sploh, če boš uporabil/-a 

»vročo pištolo«. Tukaj zelo rade nastanejo nitke, zato jih sproti odstrani. 

Pomaga pa tudi sušenje s sušilnikom za lase (»fen«).  

Če bonbončkov NI, pa le BREZ SKRBI. Na vejice lahko obesite velikonočne 

pirhe (velike, majhne).  
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