
Sreda, 15.4.2020 

Živijo! Pričenjamo z najpomembnejšo stvarjo v življenju – zabavi in smehu.  

Franc: “jure, ali veš, zakaj ima slon rdeče oči?” 

“Zato, da se laže skrije v češnjo!” 

“Daj, daj, kje si pa to slišal?” 

“Si že kdaj videl slona na češnji?” 

“Ne!” 

“No, vidiš, tako dobro se je skril!” 

Likovna pa je prav tako vedno zabavna. Danes je nekaj več navodil, vendar brez takšnega dolgega 

uvoda ne gre :) 

LUM: USTVARJANJE S PLASTELINOM 

 

Naj kar takoj povem, da mislim tudi na vse tiste, ki doma nimate plastelina in boste dobili drugačno 

nalogo. Isto stvar lahko narišete z barvicami. 

Naš uporabljen material bo tokrat torej plastelin ali kakšna podobna masa, ki jo imate doma. Iz njega 

bomo izdelovali na temo vsem poznane zgodbe o sneguljčici in sedmih paljčkih. 

Tvoja naloga je, da boš izdelal vsaj 3 palčke in sneguljčico z rdečim jabolkom. Zavedam se, da je 

izdelovanje sneguljčice zelo težka naloga, tako da jo lahko precej poenostaviš in misliš le na najbolj 

ključne dele telesa in obleke. 

Naj ti spodnji seznam služi kot načrt kaj boš najprej izdelal: 

- precej okrogla glava iz katere lahko ven potegneš tudi vrat, vanjo lahko s svinčnikom vdolbeš oči in 

usta, nos dodaš posebej 

- na glavo pritdriš lase ali kapo, škratom lahko tudi brado 

- trup naj bo iz enega kosa, posebej pa mu dodaš obe roki, dlani pa naj bodo še posebej kožne barve 



- noge so lahko zelo poenostavljene in kratke, bolj v tem smislu, kot da bi naredil samo dva čevlja 

brez dolgih nog 

Kar pogumno na delo! : ) 

Obrni list → 

 

 

 

 

 

SLO: VADITE PISANJE BESED S PISANIMI ČRKAMI. ZAPIŠITE VSAKO BESEDO ENKRAT. 

VAJA 

Povezava do učnega lista  

VELIKA ZAČETNICA 

 https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/jezikarija     ( JEZIKARIJA: … povedi 1) 

POVEDI 1 TUDI PREPIŠITE V ZVEZEK Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI, ČE PA ZNATE, PA LAHKO S 

PISANIMI. PRI PISANJU PISANIH ČRK SI POMAGAJTE Z ABECEDO. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

MAT: PONOVIMO: https://www.youtube.com/channel/UC7jFnHqJ17vdOQPI7YGBkQg  in LB STR. 89, 

90 

 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/04/UL_PC_DOP2.pdf
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/jezikarija
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
https://www.youtube.com/channel/UC7jFnHqJ17vdOQPI7YGBkQg

