POZOJEVA NOČ
(24.-25. april 2020)
projekt podmladka društva REVIVAS Škale
v sklopu mednarodnega projekta NOČ KNJIGE 2020

NAVODILA ZA IZDELAVO ZMAJEV,
KI BODO BEDELI Z VAMI OB KNJIGI

Škale, april 2020

Podmladek društva REVIVAS Škale, zanj Klara Jan
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Vsebina:

DELAVNICA 1- LUTKA POZOJČEK (stran 3 do 7)

DELAVNICA 2 – DRAK, KI BRUHA OGENJ (stran 8 do 11)

DELAVNICA 3 – LINTVERN KNJIŽNA KAZALKA (stran 12 do 17)

PRAVLJICA O POZOJU IZ VELENJSKEGA JEZERA (stran 18)

POBARVANKA ZMAJČEK POZOJČEK (stran 19)

2

DELAVNICA 1 – LUTKA POZOJČEK
Kaj potrebujemo?
•
•
•
•
•

•

ŠKARJE
LEPILO
LEPILNI TRAK
A4 LIST BARVNEGA PAPIRJA
PAPIR RAZLIČNIH BARV
(lahko ga pobarvate tudi
sami)
PISALO (barvice, svinčnik,
flomaster …)

1. Korak - telo:
A4 list papirja prepognemo na tretjine po širini in s škarjami odrežemo eno tretjino.
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Večji (prepognjen) kos papirja ponovno prepognemo na polovico po širini. Zgornji in spodnji
del ponovno prepognemo na polovico tako, da dobimo cik-cak obliko.

Levo stran papirja zalepimo kot je prikazano na sliki spodaj in z lepilnim trakom polepimo
označeno stranico. Zlepljen del predstavlja lutkino glavo, v katero lahko vtaknemo prste.

2. Korak – krila/zmajeva ušesa:
Tretjino barvnega papirja, ki nam je ostala pri prejšnjem koraku, prepolovimo in iz vsake
polovice izrežemo poljubno obliko kril.
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Krila poljubno okrasimo in jih prilepimo pod zmajčkovo glavo.

3. Korak – usta:
Iz različnih barvnih papirjev (približne velikosti: RDEČ papir – 15 x 7 cm, ČRN papir – 12 x 5
cm, ROŽNAT papir – 16 x 1 cm in BEL papir – 8 x 4 cm) izrežemo usta, jezik in zobe kot je
prikazano na sliki.
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Pod glavo najprej prilepimo usta in na zgornjo stran dodamo zobe ter jezik.

Iz dveh rumenih papirjev (približne velikosti: 8 x 4 cm in 6 x 3 cm) izrežemo dve obliki ognja,
ju prilepimo eno na drugo in vse skupaj pritrdimo na spodnji del zmajevih ust.

4. Korak – oči in nos:
Iz štirih manjših papirnatih kvadratkov (približne velikosti: BEL papir – 3 x 3 cm in ROŽNAT
papir 1,5 x 1,5 cm) izrežemo krogce. Manjše krogce prilepimo na večje in vse skupaj
pritrdimo na poljubno mesto vrh zmajeve glave (lahko dodamo/odvzamemo število oči).
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Na koncu pozojčku s poljubnim pisalom dodamo detajle, npr. nos in luske.

Lutka pozojček je končana!
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DELAVNICA 2 – DRAK, KI BRUHA OGENJ

Kaj potrebujemo?
•
•
•
•
•
•

ŠKARJE
LEPILO
LEPILNI TRAK (po potrebi)
PRAZNO ROLICO
TOALETNEGA PAPIRJA
PAPIR RAZLIČNIH BARV
PISALO (barvice, svinčnik,
flomaster …)

1. Korak – glava:
Izberemo si list barvnega papirja in iz njega izrežemo pravokotnik velikosti 9,5 x 16 cm (da se
prilega rolici toaletnega papirja). S pomočjo lepila papir ovijemo okoli rolice.

2. Korak – obraz:
Iz štirih barvnih kvadratkov (približne velikosti: 3 x 3 cm in 1,5 x 1,5 cm) izrežemo krogce, jih
prilepimo enega na drugega in jih postavimo na poljubno mesto na glavi.
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S pisalom zmaju dorišemo nosnice in druge detajle na obraz (trepalnice, luske, obrvi …).

Iz dveh kvadratkov (približne velikosti 4 x 4 cm) izrežemo ušesa, jim dorišemo detajle in jih z
lepilom pritrdimo na glavo.
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Iz treh pravokotnikov (približne velikosti 1,5 x 3 cm) izrežemo trikotnike, jih prepognemo na
označenih mestih in jih pritrdimo po sredini glave.
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3. Korak – ogenj:
Iz papirja različnih barv narežemo več tankih pisanih trakov (približno 20) in jih s pomočjo
lepila ter lepilnega traku prilepimo v zmajeva usta.

S pomočjo škarij trakce nakodramo tako, da po dolžini traku potegnemo s škarjami. Za bolj
realistični ogenj trakce nakodramo v različne smeri.

Nastalemu zmajčku lahko pomagamo bruhati ogenj tako, da pihnemo skozi luknjo med
njegovimi ušesi.
Drak je končan!
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DELAVNICA 3 – LINTVERN KNJIŽNA KAZALKA

Kaj potrebujemo?
•
•
•
•
•

PAPIR RAZLIČNIH BARV
ŠKARJE
PISALO
LEPILO
LEPILNI TRAK

1. Korak – glava in vrat:
Iz barvnega papirja izrežemo pravokotnik velikosti 8 x 16 cm. Papir prepognemo po polovici in
stranici zapognemo pravokotno.
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Dobljeno obliko obrnemo in kraka zapognemo od sredine navzven (desno stranico zapognemo
malo manj). Na levi strani zapognemo še konico.
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Pregibe zalepimo z lepilnim trakom.

2. Korak – detajli:
Iz dveh pravokotnikov (približne velikosti: 5 x 3 cm) izrežemo uho in krilo. Dodamo jima
detajle in ju prilepimo na zmaja. Z ušesom prelepimo razpor med glavo in vratom.
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Iz treh pisanih kvadratkov (približne velikosti: 1,5 x 1,5 cm) izrežemo krogce, jih zlepimo in
prilepimo na glavo. S pisalom dorišemo nosnico in željene podrobnosti.

Iz dveh pravokotnikov (približne velikosti: 5 x 2 cm in 2,5 x 1,5 cm) izrežemo oba dela
plamena, ju zlepimo in pritrdimo na zadnjo stran glave.
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Iz barvnega papirja (približne velikosti: 6 x 2 cm) izrežemo trikotnike in jih zalepimo zmaju
po vratu.
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Lintvern je končan!

17

Ko si izdelate zmajčke (lahko samo enega, lahko pa tudi vse) vas vabimo, da z njimi skozi noč
prebirate svoje najljubše knjige. Pravljične pustolovščine, ki jih boste doživeli, pa lahko z
nami delite na naš e-mail naslov: info@revivas-skale.si, ali pa na našo Facebook stran:
https://www.facebook.com/drustvo.revivas.skale/?ref=bookmarks
Pustite domišljiji prosto pot in veselo ustvarjajte!

Za spodbudo še kratka pravljica o Pozoju iz Velenjskega jezera:
Nekoč pred davnimi časi je v jezerih, ki danes krasijo Šaleško dolino živel grozni zmaj - pozoj.
Stari ljudje pravijo, da se je izvalil iz rdečega jajca, ki ga je točno ob polnoči v soju polne
lune znesel sedem let star petelin. Jajce se je nato pogreznilo v zemljo in padlo v podzemno
jezero. V temi pod zemljo je pozoj pridno rasel in ko je postal prevelik za podzemlje, se je v
bujni nevihti prikljuval na prosto. Včasih so verjeli, da so kosi premoga, ki so jih ljudje našli,
zmajeva kri.

In za konec še pobarvanka.
Dorišite in pošljite na info@revivas-skale.si do 30. 4. 2020.
Zbrane risbice bodo objavljene na spletni strani http://revivas-skale.si/.
Vse sodelujoče pa čaka zemljevid »Zmaji v Sloveniji«, ki ga je ilustrirala Klara Jan.
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