
CVET SPREMENI BARVO 

To lepo vreme je kot nalašč za samotna potepanja po sončku. Travniki so vse bolj pisani, saj 

na njih cveti vse več različnih cvetlic.  

Poišči naslednjo cvetlico: 

 

Jo prepoznaš? Ali si jo našel? Če je še nisi, jo lahko nadomestiš z naslednjimi: 

 

 

Prepoznaš to cvetlico? Ne, nista enaki. Na prvi sliki so ivanjščice, na drugi pa marjetice. 

 

Tole je zelo zanimiv eksperiment, ki vam bo pomagal razumeti, kako voda, ki jo 
rastlina črpa, potuje po rastlini.  

Za naš eksperiment potrebuješ: 

- cvetlice z belimi cvetovi (ivanjščica, marjetica, lahko tudi bel nageljček) 

- kozarčke z vodo 

- živilsko barvo (lahko uporabiš tudi barvo, če ti je ostala od barvanja jajčk) 

http://www.ehow.com/about_6400172_do-carnations-absorb-colored-water_.html


 

Obarvanost je najlepša, če so cvetlice čim bolj sveže. Najprej odrežemo steblo malo pod 

kotom. Nato v kozarček natočimo malo vode in vanj nakapljamo nekaj kapljic barvila za 

živila (več kot je barvila, boljši bo efekt).  Cvetlice damo v obarvano vodo in počakamo en 

dan. Za pestrost cvetov lahko poskrbiš tudi tako, da cvetlicam zamenjaš obarvano vodo.  

 

 



  

 

Dodano barvilo rastline ne poškoduje, nam pa omogoča, da vidimo, kako voda prehaja 

po rastlini. 

Kljub temu, da so korenine odrezane, steblo še vedno črpa vodo v cvet in liste.  

Pozor!  

Pomisli, kako onesnaževanje okolja vpliva na rastline, saj kemikalije na enak način 

prehajajo v rastlino in jo za razliko od naše obarvane vode, tudi poškodujejo.  

  



Ustvari svoj nakit 

Na fotografijah imaš različne načine oblikovanja nakita iz papirja.  

Potrebuješ: 

- raznobarven papir 

- lepilo 

- elastiko 

- zobotrebec 

Iz papirja izreži različne oblike (kot jih prikazuje fotografija) in jih zvij na zobotrebec. Dobil boš 

posamezne dele nakita, ki ga oblikuješ po svoji domišljiji. 

 

 



Slikanje z milnimi mehurčki 

Prikupna in preprosta aktivnost, ki je primerna predvsem za ustvarjanje zunaj, na vrtu 
ali balkonu. 

Materiali: 

 detergent za posodo 
 tekoča živilska barvila 
 voda 
 majhni kozarčki ali druge posodice 
 paličica za pihanje milnih mehurčkov  
 risalni listi (po možnosti malo debelejše teksture)  
 zaščita pred madeži na oblačilih oziroma stara majica (po potrebi)  

 

Postopek: 

V vsako posodico dodate kapljico ali dve tekočega živilskega barvila izbrane barve. 
Dodate še kapljico ali dve detergenta za posodo. 

Posodice nato dopolnite z vodo, pripravite risalni list, paličico za pihanje milnih 
mehurčkov pa pomočite v mešanico izbrane barve ter mehurčke pihate kar nad risalni 
list. 

 



 

 

Obilo zabave ti želim!  

 

Pripravila Martina Orehek 

 

 


