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Pozdravljeni, učenci 4. b! 

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.  

Tokratni tehnični dan bo namenjen tudi obisku Dolenjskega muzeja. Si ga bomo pač ogledali malo 

drugače. 

Gremo lepo po vrsti:  

1. naloga: Prezračite bivalne prostore in naredite nekaj razteznih vaj za dobro počutje. 

 

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

- pospravite svojo posteljo in delovni kotiček, 

- pobrišite prah v stanovanju, 

- posesajte stanovanje. 

 

Gremo v Dolenjski muzej? Prav, pa pojdimo. 

Dolenjski muzej se predstavi: https://www.youtube.com/watch?v=PRxVQwWF5pc 

V muzeju pa si lahko ogledate tudi etnološko zbirko. Gre za zbirko predmetov in pripomočkov, ki so jih 

ljudje nekoč uporabljati pri delu, za lov, za izdelavo čevljev ipd. 

Tu je le nekaj fotografij. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PRxVQwWF5pc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomočki za delo na polju 

Čevljarsko orodje 

Vrša za lovljenje rib in rakov 

Modeli za lect (lectova srca) 

Panjske končnice 

Glinene posode 



Na enem izmed oddelkov etnološke zbirke pa so predstavljeni tudi velikonočni izdelki (pisanice, kruh). 

Spodnji posnetek prikazuje način izdelave pisanic. 

https://www.youtube.com/watch?v=fBIX6o5y3ik 

 

No, zdaj se spoznali, kako izdelujejo belokranjske pisanice.  Sledita  pa še vaši zadnji naloga danes. 

 

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

Pirhe lahko pobarvamo na najrazličnejše načine. Na povezavi je 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/ 

 

 

6. naloga: Po zaključku ustvarjanja pospravite delovni prostor in praznično okrasite mizo v kuhinji oz. 

jedilnici z velikonočnimi pirhi. 

Lukec in njegov škorec sta si tudi vzela velikonočne počitnice in vas obiščeta v torek. 

 

Želim vam veliko veselja ob ustvarjanju in pripravi velikonočnega pogrinjka ter prijetno v krogu 

najbližjih preživete praznike!  

Vaša učiteljica Mateja 
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