
TOREK, 24. 3. 2020 

Pozdravljeni otroci! 

Pred nami je spet en krasen dan. Malo bomo ponavljali, malo pisali in veliko 

ustvarjali. Pa gremo veselo na delo.  

 

SLJ – Včeraj si podrobno spoznal/a pomladansko cvetlico, narciso. Danes si boš 

izbral/a poljubno rastlino in jo opisal/a. Pri zapisu bodi pozoren/a na obliko povedi, 

pravopisne napake in ločila. Zapis naj bo natančen in zanimiv. 

 

SPO – Joj, kako čas beži! Ali se še spomniš, na kakšne načine vse merimo čas? In 

koliko je zdajle ura? Danes boš z učnim listom ponovil in utrdil svoje znanje o času in 

preveril, ali ti branje ure še dela kakšne težave. Ko rešiš naloge si list prilepi v zvezek 

za spoznavanje okolja. Držim pesti zate. 

 

SKRIVNA NALOGA – BRANJE 

DOVOLJENO SAMO OTROKOM ! ! !  
 

 

LUM – Jutri bo en prav poseben dan. Praznovale bodo vaše mamice svoj 

najpomembnejši praznik, materinski dan. Ker veva, da jih imate neizmerno radi in da 

tudi, kadar jih jezite, ne mislite nič slabega, boste zdaj naredili eno presenečenje za 

njih. Na izbiro imate 2 možnosti. Izberite tisto, ki vam je bolj všeč, če pa želiš lahko 

izdelaš oboje. 

 

1. Šopek pomladanskih cvetlic 

 
POTREBUJEŠ: Škarje, lepilo, papir (bel ali pisan),  
tulec toaletnega papirja.  
 
Tulec naprej prelepiš z zelenim papirjem. Če nimaš zelenega  
papirja, vzemi belega in ga pobarvaj zeleno. 
 

Nato izreži poljubne rožice in jih nalepi okrog tulca. 

Na koncu lahko dodaš še trakec, ki ga zavežeš v pentljo. 

  



2. Slika srčkov 

POTREBUJEŠ: Bel list (velikost velikega zvezka ali večje),  
svinčnik, ravnilo, barvice, flomastri.  
 
List najprej z ravnilom razdeli na 12 enakih kvadratov. 
 
Nato v vsak kvadrat s svinčnikom narišeš 3 srčke, tako,  
da je vsak naslednji manjši od prejšnjega. 
 
Zdaj pa prični z barvanjem. Barvaš lahko s flomastri ali  
barvicami (kar ti je ljubše). Izbiraj žive barve in jih izmenjuj  
tako, da bo slika izgledala čim bolj pisano.  
 

USTVARJAJTE Z LJUBEZNIJO!  

 

Če želiš mamico še dodatno presenetiti, ji lahko poveš ali ji zapišeš tudi 
kakšno lepo misel.  

Če se ne moreš spomniti nobene, si lahko pomagaš s spodnjimi.  

 

Ko ji boš darilce predal pa le imej v bližini kakšen robček, če bo od sreče 
potočila kakšno solzico.  

 

Upava, da ti bo presenečenje maksimalno uspelo.  

 

 

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje. 

Prava. In ena sama. 
Za vse življenje. 

 

(Tone Pavček) 

 

Brez sonca roža ne cveti, 
a nam brez mam živeti ni. 

Zahvalim soncu se za cvet, 
a tebi, ker ves moj si svet! 

 

Na nebu zvezdic je milijon, 
vsa noč je pozlačena. 
Milijon je ptic in milijon 

cvetlic, a mamica je samo 
ena. 

 

Mamica, kaj naj ti kupim? 
Mamica, kaj naj ti dam? 

Zapojem ti pesem o sončku, 
narišem ti vse kar poznam. 

Naberem ti šopek vijolic, 
rečem ti: »Rad te imam!« 

 
(Mira Voglar) 

 

Mamica moja, v naročje me 
vzemi, 

nežno in toplo me k sebi 
prižemi. 

Naj bo tvoj praznik le s srečo 
pretkan, 

naj vsak dan za naju mamic bo 
dan! 

 

 

 

Jaz pa grem na zeleno 
travco, 

trgat rožce za mojo mamco, 
trgat rožce za mojo mamco, 

lepe bele marjetice. 

 


