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Pozdravljeni, učenci! 

Četrti teden pouka na daljavo zaključujemo s tehniškim dnevom. Kot se spodobi za petek 

pred veliko nočjo, ga bomo praznično obarvali in poskrbeli, da bodo prazniki kljub malce 

drugačnemu načinu življenja v zadnjih tednih čim lepši. Seveda lahko pri tem sodelujejo vsi 

člani družine. Gremo lepo po vrsti:  

1. naloga: Prezračimo bivalne prostore in naredimo nekaj razteznih vaj za dobro 

počutje. 

 

2. naloga: Pripravimo zajtrk. Ta naj bo zdrav in energetsko bogat, ker je pred nami 

kar nekaj dela. Namig: tradicionalni slovenski zajtrk (kruh, maslo, med, mleko ali bela 

kava) 

 

3. naloga: Ta vas sicer ne bo osrečila, je pa dokazano, da se po opravljeni nalogi zelo 

dobro počutimo. Torej: 

- pospravimo svojo posteljo in delovni kotiček, 

- pobrišimo prah v stanovanju, 

- posesajmo stanovanje. 

 

4. naloga: Oblikujmo stojalce/zajčka za velikonočna jajčka. Izdelajmo zajčka za vsakega 

družinskega člana in z njim popestrimo velikonočno pojedino. 

Za izdelek potrebujemo: 

- različne barvne papirje (enobarvni ali pisani, kar je pač pri roki), 

- svinčnik, 

- škarje, 

- lepilo. 

Namig: Zajček je lahko tudi bel in ga sami pobarvamo z barvicami, flumastri ali 

voščenkami. 



 

Postopek: 

1.  

 

2.   

 

3.                                          4.                                                                  5.  

 

Po želji pa se lahko odločite seveda tudi za drugačno dekoracijo, s katero si boste polepšali 

praznično vzdušje. Prilagam povezavo na nekaj idej: 

http://www.carobni-vrtiljak.si/index.php/component/k2/item/104-ideje-za-velikonocno-

ustvarjanje 

 

5. naloga: Barvanje ali pomoč pri barvanju velikonočnih pirhov. 

Pirhe lahko pobarvamo na najrazličnejše načine. Na povezavi imate nekaj preprostih in 

hitrih nasvetov, kako si jih lahko polepšate s pomočjo različnih rastlin, zaradi katerih se 

jajčka lepo pisano obarvajo.  

https://rubirudi.com/9-idej-za-velikoncno-ustvarjanje-z-otroki/ 
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6. naloga: Po zaključku ustvarjanja pospravimo delovni prostor in praznično okrasimo mizo v 

kuhinji oz. jedilnici z zajčki, velikonočnimi pirhi in šopkom, katerega lahko sestaviš iz 

cvetočih vejic.  

Če ti bo izdelek oz. pogrinjek všeč, pošlji kakšno fotografijo razredničarki oz. razredniku. 

 

Želim ti veliko veselja ob ustvarjanju in pripravi velikonočnega pogrinjka 

ter prijetno preživete praznike! 

 

 

 


