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VOŠČILNICA za Materinski dan 

 

UVOD 

Materinski dan – je praznik posvečen materam. Praznovanje materinskega dne 

izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910. V Evropi so Materinski dan začeli 

praznovati po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil 

določen 15. maj, potem pa prestavljen na 25. marec.  
(vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Materinski_dan) 

 

Danes, 25.03.2020 je še posebej poseben dan. Namesto v šoli, si doma. Trgovine, 

cvetličarne, kamor bi lahko odšla/odšel po majhno presenečenje za mamo, so 

zaprte. Vendar naj te to ne ustavi, da mami vseeno ne bi polepšala/polepšal in 

popestrila/popestril dan, ki je posvečen njej. Sama/sam ali skupaj z ostalimi 

družinskimi člani, ji lahko pripraviš zajtrk v postelji. Skuhaš kosilo. Medtem si 

mama lahko odpočije, ogleda priljubljeno nadaljevanko, bere knjigo, … 

 

Predlagam, da ji podariš tudi ročno izdelano voščilnico.  

 

Poskusi izdelati tako ali tej 

podobno voščilnico. Na 

naslednjih straneh sledi 

fotografijam in navodilom za 

izdelavo. Prepusti se 

ustvarjalnosti. Vzemi si čas za 

barvanje, rezanje, risanje 

vzorcev, lepljene in pisanje 

srčnih misli, namenjenih mami. 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mati
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
https://sl.wikipedia.org/wiki/1910
https://sl.wikipedia.org/wiki/15._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/25._marec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Materinski_dan
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MATERIAL 

 

Potrebuješ: 

 A4 bel list 

 škarje 

 lepilo 

 svinčnik 

 nalivno pero ali tanek flomaster 

 barvice ali flomastre ali markerje 

 šestilo ali manjši kozarček 

 

 

POSTOPEK IZDELAVE VOŠČILNICE 

 

1. A4 list prepogneš na polovico. Pazljivo raztrgaš 

na dva dela. Eno polovico odložiš na stran. 

Potrebovala/potreboval jo boš kot osnovo voščilnice. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

2. ¾ lista pobarvaš s svetlimi 

odtenki barvic ali flomastrov 

(npr. rumena, oranžna, svetlo 

rdeča barva). ¼ lista 

pobarvaš z zeleno barvico ali 

z zelenim flomastrom. 

 

 

 

3. Pobarvani zeleni del lista previdno odtrgaš. 

Pomagaš si tako, da list pred trganjem, najprej 

prepogneš po meji, med z zeleno pobarvanim 

delom papirja in pisano pobarvanim delom 

papirja. 
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4. Na hrbtno stran lista, ki si ga 

pobarvala/pobarval s svetlimi barvami (npr. 

rumena, oranžna, svetlo rdeča), izrišeš dve 

velikosti krogov. Uporabiš lahko šestilo ali majhen 

kozarček (jaz sem uporabila posodico za trdo 

kuhano jajce). 

 

 

 

5. S škarjami izrežeš kroge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Enako kot si izrisala/izrisal in 

izrezala/izrezal kroge, narediš za listke. Na 

hrbtno stran, zeleno pobarvanega lista, izrišeš 

dve velikosti listkov. Za obliko listka uporabi 

domišljijo. Jaz sem izrisala obliko kapljic. Listke 

izrežeš s škarjami. 

 

 

 

7. Nato začneš z risanjem vzorcev po krogcih in listkih - 

kapljicah. Za krogce, uporabiš flomaster ali kuli rdeče barve. 

Z risanjem vzorcev (npr. koncentrični krogi) spreminjaš 

krogec v cvet. Za listek - kapljico uporabiš zelen flomaster ali 

kuli. Z risanjem vzorcev (npr. koncentrične linije listka) jo 

spreminjaš v listek. 
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8. Ko imaš narisane - vzorčene cvetice in listke, vzameš drugo 

polovico praznega lista. Od roba lista, približno za debelino 

kazalca, s svinčnikom rahlo potegneš črto. Narišeš okvir. 

Okvir ti je v pomoč pri postavljanju cvetk in listkov. Uporabiš 

domišljijo. Cvetke in listke lahko po želji postavljaš po črti 

okvirja. Ko si s postavitvijo zadovoljna/zadovoljen, začneš 

lepiti. 

 

 

9.  Rob, ki ostane viden, ne 

radiraj. Po njem izrišeš 

poljubne vzorce. Jaz sem 

izrisala pikice. Z njimi sem 

dopolnila okvir. 
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10. Juhej, uspelo ti je! Zdaj ti ostane le še, da mami napišeš... 

misel, željo, pesem, verz, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo! 


