
LIKOVNA USTVARJALNICA  

ČUTNO DOŽIVLJANJE BARV – NARAVNO IZKUSTVO BARV 

Z nekaj sestavinami iz kuhinje ali vrta lahko sami zmešate barve in z njimi 

ustvarjate.  

Ta izredno čutni stik z barvami bo na vas naredil velik vtis. 

 Najprej boste potrebovali barvni pigment. Močno rdečo lahko dobite iz 

soka maline ali rdeče pese. Za nežno oranžno barvo bomo stisnili 

korenje in uporabili sok ali pa v prah zmleti kos opeke, rumeno lahko 

dobimo iz žafrana, belo iz finega prahu krede, črno iz lesenega oglja, 

oker barvo iz oker peska in modrovijoličasto iz borovničevega soka. 

 Za vezivo lahko vzamete jajčni rumenjak. 

 Da bi dobili žametno, še tekočo barvo, s katero je mogoče dobro 

prekrivati, lahko barvo razredčite z nekaj vode. 

 S tem postopkom dobimo tako imenovane jajčne tempera barve, s 

katerimi so slikali že v 15. stoletju. Barve, ki jih mešamo sami, nam 

dajejo povsem drugačen, polnočuten vtis, kot so tiste, ki smo jih kupili. 

So veliko bolj ostre in elementarne, ker pri ustvarjanju teh barv sami 

določimo, kakšna bo njihova gostota. Barve, ki jih naredimo sami, z 

lahkoto nanašamo na različne podlage s čopičem ali gobico. Poleg tega 

jih lahko razredčimo z vodo ali celo med seboj pomešamo. 

 Večina od nas si barve predstavlja le kot končne izdelke. Poznamo oljne 

barve, tempera barve, vodene barve, voščenke, barvne svinčnike, 

flomastre, vendar nam v glavnem ni znano, od kod prihajajo in kako jih 

izdelujejo. Še pred sto leti je bilo mešanje barv prava majhna čarovnija. 

 

 Zdaj imaš priložnost, da ustvariš svojo čarovnijo... 

 Z barvami lahko npr. poslikaš: lonček za rože (v katerega posadiš kasneje 

svojo rastlino), vazo (v njo nabereš šopek rož), kartonsko škatljico 

(uporabiš jo za kaj korisnega)... 

 Občutiti barve, ki smo jih sami zmešali (lahko preizkusiš tudi na koži), je 

nekaj edinstvenega. Otrok ne veseli le nanašanje barv in slikanje z njimi, 

radi jih tudi izdelujejo. 

 

 



 

 Na koncu ustvarjalnice še igrica za vso družino... 

 

VIDIM NEKAJ, ČESAR TI NE VIDIŠ 

Pri tej že davno znani igri iskanja, eden od članov družine določi nalogo – 

poiskati morajo nek predmet, ki se nahaja v prostoru, na primer: »Jaz vidim 

nekaj, česar ti ne vidiš in je rdeče barve«. Ostali pregledujejo prostor in iščejo 

predmet med rdečimi stvarmi. Odgovarjati je treba zelo hitro. Tisti, ki ugane, 

kaj je iskalni predmet, bo določil novo nalogo. »Jaz vidim, česar ti ne vidiš in to 

je...« 

 

Veliko veselja pri ustvarjanju in doživljanju barv! 

učiteljica Miša Šišernik 

slike izdelkov mi pošlji po mailu: misa. sisernik@gmail.com 


