
SLOVENŠČINA 
Upava, da ste na včerajšnjem športnem dnevu uživali, se sprostili in si nabrali 
energije za še en šolski dan. Misliva, da današnje naloge ne bodo pretežke, saj 
ste pri slovenščini že v sredo ponovili vse do sedaj naučene črke. Prav zanima 
naju, kako ste se odrezali pri zapisu besed. Mogoče ste nekateri imeli manjše 
težave, ki pa bodo, če boste tako vajo večkrat delali, postajale vedno manjše. 

Danes vam bodo starši narekovali besede, vi pa jih boste zapisovali v zvezek 
Pisanček, čez dve vrstici. Pazi na pravilen in lep zapis črk. 

Potrebuješ zvezek Pisanček, svinčnik in radirko. 

Na sredino zvezka čez dve vrstici napiši NAREK. 

Spusti vrstico prazno in zapisuj besede po nareku enega od staršev. 

ON  RA  AM  EN  BI 

REČ  BOR  URA  LOS 

KAPA  SLON  OKNO 

CVET  DEDO  JOŠT 

JOPA  JE  NOVA. 

DANES  JE  PETEK. 

 

STARŠI! 

Pustite otroku naj napiše po svojih sposobnostih.  

Želeli bi, da nepopravljen narek,  pošljete v spletno učilnico ali po elektronski 
pošti, da vidiva, kje so še morebitne težave pri zapisovanju po nareku.  

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST: 

Danes bomo izdelali pomladno rožico v cvetličnem lončku. Ker smo se pri 
spoznavanju okolja naučili dele telesa, bomo pri nalogi enega uporabili kot 
likovni pripomoček. 

POTREBUJEŠ: 

• Malo trši beli papir 
• Tempere 
• Vodo 
• Čopič 
• Paleto 
• Barvni papir  
• Lepilo 
•  Škarje 
• Zaščito za delovni prostor 

POTEK DELA: 

• Najprej s časopisnim papirjem zaščiti svoj delovni prostor. 
• Pripravi bel papir, tempere, paleto,  vodo in debelejši čopič. 
• Če imaš vse, lahko začneš z delom. Vzemi zeleno tempera barvo. Z njo 

natančno pobarvaj svojo dlan. Ko je dlan pobarvana, naredi odtis na bel 
list. Ko delaš odtis, razpri svoje prstke, da bodo bolj narazen. 

• List daj sušiti, vmes pa se lahko malo poigraš ali pa poješ kakšno sadje. 
Obvezno umij roke. 

• Odtis dlani se je že posušil. Nadaljuj z delom. 
• Vsak prst na dlani predstavlja steblo ene rožice. Na njej s prstki, ki jih 

namakaš v tempera barvo, narediš cvetove. Izbiraj barve, ki so ti všeč. 
• Ko vsa stebla(prstki) dobijo cvetove, pospravi tempera barve, vodo in 

čopič. 
• Zdaj potrebuješ še barvni papir, lepilo in škarje. 
• Iz izbranega barvnega papirja izreži lonček in ga nalepi na rožico. 

Želim ti veliko zabave pri ustvarjanju! Pomagaj s priloženo sličico. 

Ko končaš z delom, pa ne pozabi vsega za seboj pospraviti. Pa temeljito si umij 
roke. 

 



 Pa brez napisa na lončku. 

 

ŠPORT: 

• Danes pojdi na sprehod in se igraj zunaj. 
• Vzemi žogo in si jo podajaj s starši ali bratom ali sestro.  

Bodi pozoren/pozorna na pravilne podaje in lovljenje! 

 
 
 

 


