
OPB 3    (PETEK, 10. 4. 2020) 

Pozdravljeni tretješolci! 

1. Po šolskih obveznostih najprej malo potelovadite. Danes si sami 

izberite način, kako se boste razmigali. Lahko si sami sestavite vaje, 

greste na sprehod, skačete s kolebnico, tečete okoli hiše, če imate to 

možnost, se vozite s kolesom ali skirojem, se igrate z žogo … 

2. Obvezno poskrbite za čistočo rok, preden se odpravite h kosilu. 

Danes lahko po kosilu umijete posodo ali jo zložite v pomivalni stroj. 

3. Če imate še kaj za dokončati od šolskih nalog, storite to čimprej, da 

boste lahko izkoristili svoj prosti čas. 

4. Ker se približujejo velikonočni prazniki, si z ustvarjanjem spodnjih 

živalic pričarajte velikonočno vzdušje. Vsa navodila se nahajajo spodaj.  

5. Po kosilu in opravljenih šolskih obveznostih povabite svoje 

starše/družino še na sprehod po svežem zraku. 

Želim vam lepe praznike! 

učiteljica Sara  

 

 

 

 



OVČKA 

Za izdelavo ovčke potrebujete: 

škarje, črn trši papir, vato, vrvico, za oči pa lahko uporabite bel papir in črn 

flomaster.  

Svojo dlan prislonite na črn papir. Naredite obris roke in izrežite. Ustvarite še 

glavo, na katero nalepite dva manjša bela kroga in s črnim flomastrom v bela 

kroga narišete še dve manjši črni piki. Nato vzemite malo vate in jo prilepite na 

ovčko, kot kaže slika. Iz vrvice naredite še mašnico in jo prilepite, kot kaže slika. 

ZAJČEK 

Za izdelavo zajčka potrebujete: 

škarje, lepilo, črn flomaster, bel in roza trši papir, vato, za oči pa lahko 

uporabite bel papir in črn flomaster.  

Svojo dlan naslonite na bel papir in iztegnite le kazalca in sredinca, da dobite 

ušesa. Naredite obris in izrežite. Nalepite še roza del uhljev, oči in košček vate, 

ki jo oblikujete v kroglico za smrček in pobarvate s flomastrom, kot kaže zgornja 

slika.  

PIŠČANČEK 

Za izdelavo piščančka potrebujete: 

škarje, lepilo, črn flomaster, rumen in oranžen trši papir, za oči pa lahko 

uporabite bel papir in črn flomaster.  

Svojo dlan naslonite na rumen papir in naredite obris roke. Izrežite. Iz 

oranžnega papirja ustvarite kljun in kremplje. Vse skupaj zalepite, kot kaže 

slika. 

 


