
LIKOVNA UMETNOST 

Izdelava rožice iz odpadne embalaže za materinski dan. Izdelaš lahko dve 

rožici, eno za mamo in eno za očka. 

Lahko jo narediš tudi po svoje. Pri delu naj ti nekdo pomaga. 

 

 

POTREBŠČINE:  

TULEC OD TOALETNEGA PAPIRJA, 

PAPIR ZELENE BARVE ZA LISTE ALI PAPIR BELE BARVE, KI GA POBARVAŠ Z ZELENO 

BARVO, 

BARVNI PAPIR ALI PAPIR BELE BARVE, KI GA POLJUBNO POBARVAŠ, 

FLOMASTRI, TEMPERA BARVE ALI BARVICE, 

ŠKARJE, 

LEPILO. 

 

NAVODILA ZA DELO: 

Tulec od toaletnega papirja pobarvaj zeleno. 

 

 

 



Tam kjer kažeta modri puščici, naredi za tri prste dolgi zarezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na barvni list   

obriši svojo roko. 

                                        Obris roke s           
                        škarjami izreži. 
 

 

 

  

                                                     

Obris roke potisni   

med zarezi, ki si  

jih naredil v tulec. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                          Iz papirja zelene              

                             barve izreži dva  

                                              lista.  

 

 

 

                 Lista potem prilepi na tulec in rožica je narejena. 

 

                   ČESTITAM! USPELO TI JE.   

   MORAL SI SE POTRUDITI, KAJNE?  

TUDI MAMICA IN OČKA SE VSAK DAN TRUDITA ZATE. 
 

ROŽICO PODARI STARŠEM ZA MATERINSKI DAN – TO JE V SREDO. NE POZABI 

NA TOPEL OBJEM. 



 

ŠPORT 

SPRETNOSTNE NALOGE Z ŽOGO   

 

1. NALOGA: VADIMO MET ŽOGE V STENO IN UJEMANJE 

Žogo z eno roko nad ramo podaj, vrzi v steno (zid) in odbito nato ujemi z obema rokama. Razdalja mora biti 

najmanj 2 metra. V začetku lahko razdaljo tudi skrajšaš. Če ti to uspe petkrat, brez da ti žoga pade na tla, si 

bil uspešen. 

 

2. NALOGA: VADIMO VODENJE ŽOGE IN MET NA KOŠ 

Žogo z eno roko najprej vodi 5 metrov  naravnost, nato z vodenjem obkroži oviro (stol, kamen, palico in 

podobno), zatem vodi še 5 metrov do črte. Ko prispeš do črte, primi žogo z obema rokama in poskušaj z njo 

zadeti koš, (Če ga imaš.) ki je od črte oddaljen 3 metre. Namesto koša lahko ciljaš v kakšno kartonsko škatlo 

ali košaro. Poskusiš lahko z različnimi žogami ali spreminjaš razdaljo. 

 

3.naloga 

Če imaš doma loparje in žogico za badminton, se lahko s svojimi družinskimi člani preizkusiš tudi v tem 

športu.  

 

Spomni se, kako smo to počeli v šoli in kako dobro ti že gre! Saj veš: VAJA DELA MOJSTRA! 

 

 


