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Od kroglice, kapljice in kače do pravega pravcatega 
zverinjaka!
Knjiga vsebuje nazorne prikaze, kako iz treh osnovnih oblik – 
kroglice, kapljice in kače – zlahka ustvarimo več kot 40 prikupnih 
živalskih likov. Bodisi s starši in z učitelji, bržkone pa tudi sami, 
bodo otroci po navodilih lahko ustvarili nadvse pisan živalski vrt.

Verjetno se vsak spominja, kako je iz gline ali plastelina med prsti 
zgnetel prvo kroglico, jo razpotegnil v kačo in morda zvil v to ali 
ono obliko. Tovrstna ustvarjalnost je med otroki še vedno zelo 
priljubljena, kot ugotavljajo strokovnjaki pa tudi nadvse koristna 
za splošen otrokov razvoj. V barviti in pregledni knjigi je v nekaj 
korakih predstavljena izdelava več kot 40 različnih živalskih 
likov – od najpreprostejših do bolj slikovitih in zahtevnih. Vsem 
je skupno to, da so sestavljene iz le treh osnovnih oblik: kroglice, 
kapljice in kače. Najmlajši bodo živalski vrt morda ustvarili ob 
pomoči staršev ali vzgojiteljev, vsi pa, ki kaj več kot dobro leto 
sedijo v šolskih klopeh, bodo zverinjak ob nazorno prikazanih 
navodilih zlahka oblikovali sami. Zatorej: sami ali v družbi – 
veselo na delo!
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O avtorici
Bernadette Cuxart (1965) je katalonska slikarka, ki jo že od nekdaj privlači svet 
otroške ustvarjalnosti. Uspešna je kot ilustratorka številnih otroških knjig in 
dejavna tudi kot avtorica del, v katerih k tovrstni ustvarjalnosti vabi druge, ne le 
najmlajše nadebudneže. Ena takih je tudi njena knjiga Modeliranje živali iz treh 
osnovnih oblik.
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2. Zdaj oblikuj dve oranžni 
kapljici in ju splošči – za 
noge. Pritrdi ju na spodnji 
del pingvina, da bo lahko 
stal. 

1. Začni s kosom črnega 
plastelina in ga zvaljaj 
v obliko jajca. Potem nanj 
pritrdi sploščeno belo 
kroglico za trebuh. 
Lepo ga zgladi. 

5. Krila naredi iz dveh majhnih kačic, 
ki ju moraš potem sploščiti. Na trup 
ju pritrdi samo z zgornjim delom. 
Pingvin je videti bolj ljubek, če mu 
krila štrlijo malo stran od telesa,  
se ti ne zdi? 

3. Naredi še kljun 
iz majhne oranžne 
kapljice. Splošči ga 
in ga pritrdi na sredino 
tako, da nekoliko 
pokriva bel trebuh. 

4. Za oči splošči dve beli kroglici 
in na sredino vsake pritisni 
majhno črno kroglico. Sem

Gvido.

zato mi naredi 
Hej!!! 

Rad bi hodil,

enaki nogi.

pingvin
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2. S prstom zgladi stik, da 
narediš lep vrat. S konico 
svinčnika naredi luknjici 
za nozdrvi in pritrdi dve 
kapljici za ušesa. 

3. Ukrivljen košček kartona 
vtisni v glavo za širok 
nasmeh in dodaj dve 
majhni črni kroglici za oči. 
Zdaj zvaljaj tanko, dolgo 
belo kačico, preščipni jo 
na koščke in jih pritrdi 
med Petrova ušesa: to je 
njegova griva. 

1. Naredi kroglico (ta bo 
trup) in malo večji oval iste 
barve. Nato izdelaj še bel 
oval. Oba ovala prereži na 
pol in združi eno barvno 
in eno belo polovico. To je 
glava. Združi jo s trupom 
tako, da na sredino 
vtakneš pol zobotrebca, 
da bo stik trdnejši. 

4. Za noge naredi daljšo kačo in jo nareži 
na štiri enake kose. Dva pritrdi spredaj in 
dva zadaj. Če jih razpreš, bo videti, kot da 
poni skače. 

5. Da bo trdno stal, noge na koncu odreži 
pod kotom, da bodo poravnane s podlago. 
Dodaj rep iz dveh tankih kačic in že je poni 
pripravljen za dir! 
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