
2.TEDEN 

1. Ne pozabi, 25. marec je MATERINSKI DAN. Naredi mamici presenečenje. Spodaj 
najdeš nekaj idej.  

1.Vzemi papir in ga daj na pol- to bo 
podlaga za srčke. 

Iz različnih, lahko tudi belih papirjev, 
izreži različno velike srčke in jih okrasi 
ter prilepi na podlago. Z zelenim 
flomastrom nariši stebla in z rdečim 
flomastrom nariši pentljico. 

 

Odpri voščilnico in napiši: 

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje. 
Prava. In ena sama. 
Za vse življenje. 
(Tone Pavček) 

Ko napišeš, preseneti mamico z voščilnico in poljubčkom.  

2. Lahko narediš še tulipan in ga podariš mamici. Navodila za izdelavo najdeš 
na tej povezavi: http://krokotak.com/2020/02/paper-tulips-2/     

 

3. Lahko pa ji narišeš prikupno živalco s srčkom. 

 

http://krokotak.com/2020/02/paper-tulips-2/


2. Izmisli si pravljico. V kuhinji najdeš kuhalnico in narediš lutko. Iz papirja naredi 
vabilo in vstopnice. Povabi starše, sestrico, bratca …  Čez stol daj pregrinjalo in 
predstava se lahko prične.  

3. Naredi si domač plastelin:     Sestavine za domači plastelin 

 1 skodelica moke                                         
 Pol skodelice soli                     
 1 skodelica vode 
 Barvo za hrano (po želji) 

 

Vse sestavine daj v posodo in dobro pregneti. Plastelin shraniš v vrečko, kjer bo 
počakal kakšen teden. Želim ti veliko ustvarjalnosti. 

4. Z družino pojdi na sprehod (!UPOŠTEVAJ TRENUTNO DANA NAVODILA!). 
Opazuj naravo. Pozoren bodi na živali in rastline. Če ne boš prepoznal cvetlic, 
vprašaj starša. Ko prideš domov, napiši katere spomladanske cvetlice si videl in jih 
nariši. Nariši tudi živali, ki si jih srečal na sprehodu. Glej, da ne bodo prevladovali 
kužki . 

5. Ker smo zdaj doma, naredimo še svojo hiško. Navodila najdeš na povezavi:     

           http://krokotak.com/2016/02/i-vlove-my-family/    

6. Če imaš mamico doma, jo prosi za pomoč. Na povezavi boš našel pecivo, ki 
zagotovo uspe in je zelo slastno. Namesto tehtnice potrebuješ le jogurtov lonček. 
Pridno ustvarjaj in dober tek. 

 https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/jogurtovo-pecivo-s-sadjem/14811/ 

Želiva vam veliko ustvarjalnosti. Ostanite zdravi, čuvajte se. Pogrešava vas.         

                                               Zapis pripravili Mateja Lešničar in Branka Černezel 
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