
 

 

V tem tednu imaš tehniški dan: Skupaj izdelajmo izvirni glasbeni instrument. Izbereš 

lahko katerikoli dan v tednu. Tvoja naloga je, da izdelaš en instrument (katerikoli 

spodaj), če pa želiš, se lahko lotiš tudi izdelovanja več instrumentov ali si morda izbereš 

čisto svoj izvirni instrument. Domišljija in ustvarjalnost ne poznata meja.  

Odločitev je tvoja  

 

 

Na spodnji povezavi si najprej poglej glasbeno kuharski šov, ki ga izvaja Peter Kus.  

https://www.youtube.com/watch?v=0y2gwrJ-TCQ 

 

Po ogledu si odgovori v svojih mislih:  

Katere izvirne instrumente si videl na posnetku?  

Kaj od tega bi lahko tudi sam uporabil in na to zaigral? 

Seveda, se obvezno prej posvetuj s svojo mamo! 

 

Zdaj pa zavihajmo rokave in se lotimo dela.  

https://www.youtube.com/watch?v=0y2gwrJ-TCQ


Na spodnji povezavi imaš točna navodila za izdelavo cd okarine in cd flavte. 

https://www.youtube.com/watch?v=LudBe5zcha0 

 

 

 

 

 

 

 

Material, ki ga potrebuješ za cd okarino:  

- 3 CD-je 

- ravnilo  

- flumaster 

- škarje 

- lepilo 

- skodelico za kavo 

 

 

Navodila za izdelavo najdeš na zgornjem linku, ker je osnova tega instrumenta cd 

okarina, ki je pravzaprav ustnik te cd flavte. 

Če želiš narediti cd flavto, pa potrebuješ pomoč staršev. 

Dodatni material za cd flavto: 

- cev iz trdega kartona (premer 3cm, dolžina caa. 35 cm) 

- ustnik (cd okarina)  

- vrtalni stroj 

- luknjač 

- silikonska pištola z vročim lepilom 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LudBe5zcha0


 

Če nimaš materiala ali volje za zgornja dva instrumenta, za spodnji instrument 

zagotovo najdeš doma material.  

 

Material, ki ga potrebuješ za dežno palico: 

- tulec od papirnate brisače (ali zlepiš 2 ali več tulcev WC papirja) 

- lahko dodaš dodatni tulec - daljši bo, lepše bo zvenelo in dlje bo zvok trajal 

- trd papir od embalaže 

- škarje 

- flumaster 

- lepilo (mekol ali lepilo narediš sam iz bele moke, ki jo zmešaš z vodo) 

- papirnate brisačke, servieti ali časopisni papir 

- zobotrebci (ali žeblji, vatirane palčke, lesene palčke od vej drevesa …) 

- barvni flumastri, barvice, tempera, barvni papir, nalepke … (karkoli od tega) 

- polnilo: razna semena (sončnica, lan, čičerika, koruza, leča …), riž, kavna 

zrnja, pesek … 

- zaščita za mizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preprosta dežna palica 

 



Potek dela v sliki in besedi:  

Namig: Če kaj ne razumeš, imaš spodaj v elektronski prosojnici podrobna navodila  

 
 
 
 
 

   

Zaščiti delovni prostor in pripravi ves potreben material. Na tulcu s flomastrom označi 

luknjice, ki jih boš kasneje s škarkami izdolbel. Nato v luknjice zapiči zobotrebce. Lahko 

uporabiš tudi palčke, žeblje … 

 

 
 
 
 
 

   

S škarjami postrizi vse zobotrebce, ki gledajo ven ter začni s kaširanjem. Gosto lepilo 

nanesi na tulec, nanj pa plast za plastjo natrgane papirčke.  

 

 
 
 
 
 

   

Vse dobro zamaži, da bo čim bolj gladko. Tulec daj zdaj sušit. Na trši papir obriši 2 

kroga, ki ju izreži. Z njima boš zaprl odprtini. Najprej le eno, jo ponovno kaširaj ter daj 

sušit. 

 

 
 
 
 
 

   

Ko je suho, napolni s polnilom. Odprtino ponovno prekrij in kaširaj. Tulec daj sušit kar 

čez noč.  

Naslednji dan instrument še barvno opremi. Tvoj instrument je zdaj končan   

 

Zdaj je le še čas, da ga preizkusiš. Počasi ga obračaj gor in dol. Semena se prelivajo iz 

ene smeri v drugo. Melodija je podobna nežnemu padanju dežja.  

Pohvali se, tvoje delo je opravljeno! 



 

 

Če pa nikakor ne uspeš narediti zgornjih instrumentov, se pa loti najpreprostejše 

ropotulje, ki jo pa zagotovo zmoreš narediti brez posebnih navodil.  

Material za ropotuljo:  

- tulec od papirnate brisače (ali zlepiš 2 ali več tulcev WC papirja) 

- lahko tudi dva jogurtova lončka, če nimaš tulca 

- trd papir od embalaže ali 2 balona 

- škarje 

- barvni flumastri, barvice, barvni papir, nalepke … (karkoli od tega) 

- lepilo (mekol ali lepilo narediš sam iz bele moke, ki jo zmešaš z vodo) 

 

 

 

 

 

 

Navodilo:  

Mislim, da tu ne potrebuješ navodila. Sam ustvari ropotuljo, kakršno želiš. Vendar 

vseeno naj ti ne bo prelahko. Postavi si izziv in naredi nekaj povsem izvirnega,  

takšnega, kar do sedaj še nisi počel. 

 

 

 

 

Zdaj si pa privošči resnični počitek, kjer ne bo počivalo samo tvoje telo, temveč tudi 

tvoj um. Poskušaj se za nekaj minut sprostiti in popolnoma umiriti. S pomočjo glasa, 

ki te bo vodil, se boš podal na zanimivo potovanje po gozdu spomladi, ki je še prav 

posebej lep. Če tega še nisi počel, poskusi zdaj, ne bo ti žal in tvoje telo ter tvoj um ti 

bosta zelo hvaležna. 

Povezavo na posnetek najdeš na spodnji povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=YdN0VT84ZD8&t=44s 

https://www.youtube.com/watch?v=YdN0VT84ZD8&t=44s

