
Zdravo! Danes malo pred deseto kliknite na povezavo, ki sem jo poslala vašim staršem po elektronski 

pošti. Komaj čakam, da se vidimo. Ko bomo vzpostavili povezavo, vas bi prosila, da ne govorite vsi 

hkrati, da ne bo prišlo do zmede. Bomo kar lepo počasi. Vsak bo dobil priložnost, da bo kaj povedal. 

Se vidimo in slišimo. 

Sedaj pa še današnje zadolžitve: 

SLJ: Čeveljčki (Ela Peroci) 

V pravljici nastopajo čeveljčki. V kateri pravljici imajo pomembno vlogo čeveljčki oziroma en 

čeveljček?  

To je seveda pravljica o Pepelki. To pravljico sta seveda napisala Brata Grimm in jo večina zelo dobro 

pozna. Danes pa bomo spoznali pravljico z naslovom Čeveljčki.  Je malce drugačna pravljica. Napisala 

jo je Ela Peroci. To je tista pisateljica, ki je napisala tudi Muco Copatarico. Preberi zgodbico v berilu, 

stran 64. Ustno odgovori na spodnji vprašanji. Nato napiši v zvezek za pisanje naslov Čeveljčki in si 

izmisli svoj začetek zgodbice. Od kod so prišli čeveljčki? 

MAT:  Denar 

Dobro si oglej in preberi stran 85. Govori o slovenskem denarju, evrih. Oznaka za evre je €. Reši še 

nalogo 86.  

Iz tršega papirja izreži pravokotnike, ki predstavljajo bankovce (papirnat denar). Na njih napiši 20 €, 

10 € in 5 €. 

Nato izreži še kroge, ki predstavljajo kovance (denar iz kovine). Na njih napiši 1 € in 2 €.  

Naredi več kovancev in bankovcev z isto vrednostjo. Koliko denarja imaš? 

S starši ali sorojenci se lahko igrate trgovino. Pripravite npr. trgovino s plišastimi igračami. Si kupec. 

Katero igračo boš izbral? Trgovec (starši ali sorojenci) ti zanjo pove ceno. Ti pa moraš ustrezno 

plačati. Ti bo trgovec kaj denarja vrnil? Vlogi potem še zamenjajte. Preizkusi se še v vlogi prodajalca. 

(prosim za fotografijo) 

LUM: Velika noč 

Za vas imam danes več dejavnosti in motivov. Izberete lahko tisto, kar želite: 



1. Velikonočni zajček (črte, pike - flumaster) 

ALI 

2. Velikonočno jajce (črt, pike- flumaster) 

 

 

Na veliko nariši velikonočno jajce ali zajčka (kot kaže slika). Z 

različnimi črtami, pikami in s flumastrom ene barve  obogati 

motiv (naj bo veliko različnih črt in pik).  Da bo slika bolj 

pestra, ozadje pobarvaj z različnimi suhimi barvicami. 

 

3. Velikonočno jajce (črte, pike – praskanka) 

Lahko pa se lotite praskanke. Najprej poiščite gladek 

koledarski papir. Belo stran prebarvajte z jajčno tempero, ki 

jo naredite tako, da zmešate rumenjak in eno tempera 

barvo. S čopičem premažite bel koledarski  list. Ko se barva 

posuši, vzemite špičasto leseno palčko in izpraskajte različne vzorce (črte in pike). 

 

Prosim za fotografijo vašega likovnega izdelka. 

 

 


