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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4  

TOREK, 24. 3. 2020 

Pozdravljen!/Pozdravljena!  

Dnevi kar hitro tečejo, še posebej, če si precej zaposlen/zaposlena. V novem tednu smo začeli s 

polno paro, obveznosti se vrstijo in kopičijo (sploh, če nisi bil dosleden od vsega začetka). Ne 

obupaj, ker vem, da zmoreš.  

Mogoče veš, kateri dan je to sredo? Ja, prav imaš. Materinski dan. Na žalost ne bomo mogli 

uporabiti izdelkov za mamice, ki smo jih začeli izdelovati v šoli. Nič ne de. Te bomo dokončali, 

ko se vrneš v šolo. Malce z zamudo, ampak ti zagotavljam, da bo tvoja mamica ravno tako vesela 

presenečenja. Če ne še bolj, ker jo boš presenetil/presenetila na dan, ko tega ne bo pričakovala. 

Da pa jo boš jutri ravno tako presenetil/presenetila, sem današnjo nalogo posvetila ravno tej 

temi – MATERINSKEMU DNEVU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponujam ti tri možnosti. Sam/Sama se odloči, kaj misliš, da bo za tvojo mamico 

najustreznejše. Naloge so različne, prav tako pa so nekatere enostavnejše kot druge. 

Preden začneš, razmisli, katero zmoreš opraviti sam/sama, saj ti mamica pri njej ne 

sme pomagati!  

1. MOŽNOST: 

Izdelaj rožico, kot jo vidiš na sliki. Iz barvnega papirja 
(barvo izberi sam/sama) izreži 6 cvetnih listov, za 
steblo pa lahko uporabiš slamico. Če slamice nimaš 
doma, lahko iz zelenega papirja narediš tulec in z njim 
nadomestiš steblo. Pobrskaj malo po omarah, tvoja 
mami ima zagotovo srajčko za peko kolačkov 
(muffinov).  Izreži krog, ki ga boš prilepil/prilepila na 
sredino srajčke. Nanj napiši RAD/RADA TE IMAM, 
KER … 

 

Nato na vsak cvetni list napiši en razlog, zakaj imaš rad/rada svojo mamico. 
Rožico na koncu sestavi in zalepi. 
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2. MOŽNOST: 

 

Če želiš, lahko raje izdelaš voščilnico. Na sliki je 
prikazan primer voščilnice, na spodnji povezavi 
pa si lahko ogledaš celoten potek izdelave. Barve 
lahko po mili volji prilagodiš.  

Mogoče namig …  

Katera je najljubša barva tvoje mamice?  

https://www.youtube.com/watch?v=aC-
4qEbgrCQ 

3. MOŽNOST:  

Nekoliko težja možnost je tale, vendar je vredno 
truda. Potrebuješ rolico toaletnega papirja in barvni 
papir. Rolico toaletnega papirja najprej pobarvaj z 
zeleno tempero, saj se more nekaj časa sušiti.  
Poskušaj ga pobarvati tudi z notranje strani. Če ne bo 
šlo, ga boš pobarval/pobarvala kasneje, ko ga boš 
razrezal/razrezala.  
V tem času se lahko lotiš izdelave srčkov. Za celoten 
šopek potrebuješ 8 srčkov (po 2 za vsak cvet).  

 

Oglej si spodnjo sliko. Za izdelavo enega »srčnega cveta,« potrebuješ dva srčka. 
Poglej si, kako ju prerežeš (slika 1). Sestavi ju skupaj. Enako ponovi pri 
preostalih. Zdaj pa še samo steblo šopka. Izreži rolico tako, da boš lahko s 
škarjami izoblikoval/izoblikovala tako stebelne liste kot tudi stebla (slike 2-5).  

 slika 1    sliki 2 in 3    

    sliki 4 in 5    

Tako, pa si že skoraj konec. 

Samo srčne cvetove še prilepi na 
stebla.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aC-4qEbgrCQ
https://www.youtube.com/watch?v=aC-4qEbgrCQ


OPB_3+4 učiteljica Nataša Kerznar 

  
 

  

natasa.kerznar1@guest.arnes.si  

 

VELIKO USPEHA PRI DELU!  

Če si si izbral/izbrala drugi ali tretji izdelek, ne pozabi na posvetilo. V voščilnico ga lahko kar 

napišeš, pri šopku pa ji ga povej.  

Pazi nase in na svoje najbližje. Do jutri …  

 

 

 

 

 


