
SREDA, 25. 3. 2020 

Danes je materinski dan  in vsem mamicam želim vse najboljše in prijetno 

praznovanje.  

Delo sem danes organizirala tako, da bodo otroci delali sami, starši pa si malo 

odpočijte od naporne šole na daljavo. 

Navodila lahko preberejo otroci sami in jim sledijo. Branje navodil si lahko 

štejejo za današnjo bralno vajo.  

MAT: Danes ima tvoja mamica praznik, materinski dan. To je dan, ko se vsak 

otrok zahvali svoji mamici za vso skrb in ljubezen. Zato boš danes še posebej 

priden/a, da svojo mamico razveseliš še bolj kot po navadi.  

1. naloga za MATEMATIKO, ki je OBVEZNA: Vprašaj mamico, kaj lahko 

pomagaš pospraviti po stanovanju/hiši. Ko ti bo dala nalogo, jo tudi zares 

naredi.  

LUM 2 uri: za mamico boš samostojno izdelal/a voščilnico. Pošiljam ti nekaj idej, 

lahko pa voščilnico oblikuješ tudi po svoje.  

 

Papir zgubaš v harmoniko, nato ga zapogneš na polovico in zlepiš. Na drug list 

nariši in pobarvaj razne cvetke, jih izreži in nalepi pa zguban papir. Mamica bo 

vesela lepega šopka, ki ji ga boš podaril. 

 

 



Iz barvnega papirja izreži kvadrat in ga prepogni v trikotnik. Nato oba vogala 

zapogni navzgor, da dobiš cvet tulipana. Stebelce in liste lahko narišeš ali 

izrežeš iz papirja. Nalepi vse na list papirja. 

 

SLJ: Voščilnica je narejena, sedaj pa je potrebno zapisati še voščilo.  

Voščilo zapiši na zadnjo stran voščilnice ali pa na poseben papir. 

Zapisal/a boš pesmico, ki jo je napisal slovenski pesnik Tone Pavček. 

Prepiši:  

 

Tone Pavček 

Mama 

Vsaka mama je prava mama, 

dana za srečo in za veselje. 

Prava. In ena sama.  

Za vse življenje. 

 

Ko pesmico prepišeš, lahko napišeš še kaj. Zapiši tisto, kar v srcu želiš povedati 

svoji mamici, na primer: Mamica, rad/a te imam. Ali pa: Ti si najboljša mami na 

svetu. Ne pozabi se podpisati pod voščilo. 

 

GUM: Sedaj si mamici pomagal/a delati po stanovanju, izdelal/a si voščilnico in 

zapisal/a voščilo. Pripravi se, da greš mamici voščit za njen praznik.  

Naj te spomnim: Ko nekomu voščimo, mu damo roko, pogledamo v oči in 

izrečemo voščilo. Lahko rečeš: Mamica, vse najboljše za materinski dan. Rad/a 

te imam. In izročiš voščilnico.  

Ker pa imaš še nalogo za glasbo, se odloči, katero pesmico boš mamici zapel/a 

za njen praznik. Če ima mamica čas, ji lahko pripraviš cel koncert in zapoješ več 

pesmi.  

Naredi lep dan sebi in staršem.  Tvoja učiteljica Tončka 



Pojasnilo: Žal sem včeraj pri pripravi gradiva po pomoti pozabila poslati tudi 

navodila za šport, ki jih je pripravila učiteljica Lidija, za kar se vam opravičujem. 

Zato jih dodatno pošiljam danes. A. Blatnik 

Šport, 24. 4.  

Pozdravljeni učenci! 

Kako so vam šli poskoki? Skrb za gibanje je zelo pomembna, saj si s tem krepiš 

imunski sistem.  

Med družabnimi igrami boš poiskal igralno kocko. Metal jo boš in potem glede 

na število pik opravil spodnje naloge. Vsako nalogo opravi desetkrat.  

V igro vključi tudi ostale družinske člane. 

 

 

 

• kroži z boki (5x v levo, 5x v desno) 

•• 10 počepov 

••• 10 sklec 

•••• 10 trebušnjakov 
••••• 10 poskokov 
•••••• kroženje z rokami (5x naprej, 5x nazaj) 
 
Želim ti, da se pri igri zabavaš, predvsem pa krepiš svoje mišice.  
 

Učiteljica Lidija  
 

 


