
IZDELOVANJE INŠTRUMENTOV IN GLASBIL 

1) TAMBURIN 

Izdelava tamburina je zelo preprosta. Potrebujemo 2 globoka papirnata krožnika 

(takšna, ki jih imamo po navadi na pikniku), spenjač, koruzo (ali kakšno drugo suho živilo) 

in flomastre. Krožniki so lahko tudi plastični, a učinek ne bo tako dober, prav tako lahko 

hitro počijo. Otroci s flomastri porišejo in okrasijo zunanjo stran (dno) obeh krožnikov. 

En krožnik nato postavimo na mizo, in vanj stresemo koruzo, približno 2 veliki žlici (če jo 

bo preveč, zopet učinek ne bo dober). Nanj nato postavimo drug krožnik, ki je z dnom 

obrnjen navzgor, in ju ob straneh spnemo s spenjačem. Sponke naj bodo dovolj skupaj, 

da koruza ne bo letela po celem stanovanju.  

2) PIŠČAL IZ SLAMIC 

Za izdelavo piščali potrebujemo 9 slamic, ravnilo, škarje in lepilni trak. 

Prvo slamico pustimo dolgo toliko kolikor je, pri drugi odrežemo 2 cm, 

pri tretji 4 cm, pri četrti 6 cm in tako do konca, torej pri vsaki slamici 

2 cm več. Starši lahko otrokom z alkoholnim flomastrom označite na 

slamici, in naj otroci režejo (tisti, ki lahko/znajo). Tudi slamic po vrsti 

ne zlagajte starši, ampak naj jih otroci-utrjevanje urejanja po velikosti. Ko so odrezane 

vse slamice, vzamemo lepilni trak (lahko tudi tistega medicinskega, ker se nanj da risat, 

in otroci piščal lahko okrasijo) in odrežemo tako dolg kos, da bo prišel okrog in okrog 

slamic. Najlažje bo, če trak položite na mizo z lepljivo stranjo navzgor, otroci pa nato 

nanj po velikosti zlagajo slamice. Ko so vse slamice zložene, preostanek lepilnega traku 

ovijete še okrog, vendar ne preveč tesno, zato da slamice ostanejo druga ob drugi in ne 

druga ne drugi. Po želji otroci slamice/lepilni trak porišejo. Daljša slamica bo proizvajala 

nižji zvok, najkrajša pa višji. 

3) KASTANJETE 

Potrebujete samo karton, lepilo (lepilno pištolo) in zamaške od 

steklenic (npr. piva). Zamaška naj bosta zalepljena navpično drug 

nad drugim, da bosta drug v drugega udarjala s sredino. 

 

4) KARTONASTA KITARA 

Potrebujete kartonasto škatlo, npr. od robčkov, kuhinjske elastike (velike), 

žeblje/žebljičke in še en manjši kos kartona, za privzdig elastik. * žeblje je iz notranje 

strani dobro fiksirati, npr. s plastelinom, vročim lepilom itd., saj so elastike napete, in ne 

želimo, da bi kakšen žebelj kam odletel. 

Pripenjam link za izdelavo- sicer v angleščini, vendar so zraven slike, ki nam kažejo 

postopek izdelave: http://www.minieco.co.uk/cardboard-instruments/ 

http://www.minieco.co.uk/cardboard-instruments/


5) DEŽNA PALICA 

Te imajo v vrtcu tudi nekatere vzgojiteljice in na otroke delujejo zelo pomirjujoče. 

Potrebujete samo širok tulec od papirnate brisače, žeblje-če je možno tiste daljše, da 

pride čez celoten premer tulca, karton ali malo trši papir za zaprtje obeh odprtin tulca 

in proseno kašo/riž ali kaj podobnega. 

Link:  https://lessons4littleones.com/2015/04/20/how-to-make-a-rainstick-with-brass-

fasteners-paper-towel-roll/ 

 

Izdelava je zelo preprosta, za boljši 

glasbeni učinek je dobro, da žeblje v tulec 

zapičite spiralno in čim bolj skupaj (slika). 

Čez celoten tulec na zunanji strani lahko 

tudi nalepite papir, ali kašno blago, da bodo 

žeblji bolj fiksirani oziroma, da jih otroci 

ne bodo vlekli ven. 

 

 

 

 

6) VRTLJIVI BOBEN 

 Za vrtljivi boben je najboljše uporabiti kolute od 

okrasnih vrvic, saj imajo na sredini luknjo (na sliki 

zgoraj), lahko pa uporabite tudi tulec od širokega 

lepilnega traku, vendar zvok ne bo tako dober. Pri 

izdelavi je pomembno, da so vrvice dobro 

zalepljene, saj bodo 

otroci najbrž slamico 

med rokami kar hitro 

vrteli. Vrvica mora 

biti ravno toliko 

dolga, da perla, ki je 

zavezana na koncu, 

udari v sredino 

koluta, kjer je votel 

prostor.  

Link: https://www.minted.com/julep/2014/07/14/kids-

party-ideas-diy-musical-instrument/ 

https://lessons4littleones.com/2015/04/20/how-to-make-a-rainstick-with-brass-fasteners-paper-towel-roll/
https://lessons4littleones.com/2015/04/20/how-to-make-a-rainstick-with-brass-fasteners-paper-towel-roll/
https://www.minted.com/julep/2014/07/14/kids-party-ideas-diy-musical-instrument/
https://www.minted.com/julep/2014/07/14/kids-party-ideas-diy-musical-instrument/


 


