
PODALJŠANO BIVANJE Birčna vas (1., 2. in 3. razred) 

Torek, 24. 3. 2020 

 

Jutri praznujejo naše mamice, prosi očka ali pa starejšega brata/sestro, 

da ti danes pomaga pri ustvarjanju. 

V nadaljevanju prilagava ideje, kako lahko jutri razveseliš svojo mami 

(lahko tudi babi). Izberi izdelek, ki ti je najbolj všeč in se loti ustvarjanja. 

Če so ti najine ideje všeč, lahko ustvariš več izdelkov, ali pa si kakšnega 

prihraniš za naslednje dni, ki jih bomo, kot kaže vremenska napoved, v 

večini verjetno preživeli notri. Če danes nisi ustvarjalno razpoložen, 

prilagava 2 primera pesmic, ki se ju lahko naučiš in boš mami na tak 

način polepšal jutrišnji materinski dan. 

Pri tem te opominjava, da je skrb za zdravje še vedno na prvem mestu. 

Čeprav je napovedano slabo vreme, ne pozabi na gibanje. To lahko 

izvedeš tudi v hiši ali stanovanju. 

V nadaljevanju te torej čaka: 

1) navodilo za izdelavo bonov (DODATNO: navodilo za izdelavo 

kuverte), 

2) navodilo in primer za izdelavo šopka, 

3) 2 pesmi za mami, 

4) meditacijska pravljica za sprostitev. 

 

Želiva vam zanimiv in ustvarjalen dan. 

 

Učiteljici Vesna in Anja 

  



1) Darilni boni za mamo 

Za izdelavo potrebuješ: 

 manjše papirnate listke enakih velikosti in  

 barvice ali flomastre. 

 

 Listke ob robu okrasi z vzorčki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nato na sredino napiši ali nariši, kaj boš mami pomagal/pomagala 

ali naredil/naredila namesto nje. Nekaj idej sva ti že pripravili na 

naslednji strani. Ti pa izberi oz. dodaj tiste, za katere meniš, da se 

jih bo tvoja mama najbolj razveselila.



 

 

 

 

 

 

 

BON ZA POMOČ 

PRI POSPRAVLJANJU 
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Če želiš, lahko ustvariš še kuverto za bone.  

Kako narediti kuverto iz papirja? 

Za darilne bone izdelaj še kuverto. Najlažjo ovojnico lahko izdelaš iz 
kvadratnega lista papirja. Če želiš to narediti, boš potreboval/potrebovala 
kvadratni list papirja želene velikosti, ravnilo, svinčnik in lepilo. 
 
1) Poišči sredino lista. Določiš jo lahko tako, da kvadrat prepogneš 
naprej po eni diagonali in nato po drugi diagonali. 
 

 

 

2) Levo in desno stran zloži navznoter, tako da se vogali 
dotikajo sredinske točke. 
 

 

3) Nato spodnjo stran zloži navzgor, tako da pokriva sredino. 
 

 



4) Na dno ovojnice nanesi lepilo (kot je prikazano na fotografiji) in zlepi. 
Lepilo je lahko tudi tekoče ali v stiku. 
 

 

 

Kuverta je pripravljena!   

 

Kuverta iz srca 

Kuverto lahko izdelaš tudi iz srca. 

 

  



2) Šopki iz papirja 

 

Za izdelavo potrebuješ: 

 škarje, 

 lepilo, 

 zelen papir, 

 barvni papir za cvetove (cvete lahko narišeš tudi na bel papir, 

pobarvaš in izrežeš ) 

 

1) Večji kos zelenega papirja prepogni in zlepi rob, kot je prikazano na 

sliki. 

 

2) S škarjami previdno zareži v papir do roba, kjer si list zlepil. 

 

3) Zvij papir, da dobiš tulcu podobno obliko. 

 



4) Izreži še cvetove in jih prilepi na »steblo«. In šopek je končan. 

 

 

 

3) Pesmi za mami 

 
 

ALI 

 

 

MAMICI ZA MATERINSKI DAN 

JAZ SEM MALA ROŽA,  

ROŽA MAMINA,  

MAMICA ME BOŽA,  

KER JO RAD IMAM. 



4) Pravljica za sprostitev 

Danes si imel/imela res veliko dela, zato se lahko pred spanjem sprostiš 
ob poslušanju pravljice. 
 

Meditacijska pravljica za otroke: Samorogovi škratki   
 https://www.youtube.com/watch?v=sblky_qeQb8  

https://www.youtube.com/watch?v=sblky_qeQb8

