
PONEDELJEK, 30.3.2020 

Danes bo vreme bolj nagajivo, zato je dejavnost namenjena branju in 

ustvarjanju. 

Preko sličic otrokom preberite pravljico: 

ZELO LAČNA GOSENICA 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Upam, da vam je bila zgodbica všeč. Zdaj pa lahko staršem zapojete 

in pokažete še pesmico o gosenici       

 

GOSENICA JE LEZLA POČASI NA DREVO, 

POMIGALA NA DOLGO, POMIGALA KRATKO. 

PRIMIGALA JE K MENI, 

V LONČEK SEM JO DAL. 

NIKAR MI NE POBEGNI, ZAŽUGAL, SEM DEJAL. 

KO V LONČEK SEM POGLEDAL, 

JE NOTRI NI BILO. 

PRED OKNOM PA JE LETAL METULJČEK PRELEPO. 

Zdaj pa mislim, da vsi veste, da se metulj preobrazi iz gosenice lahko 

narišete vsak svojo gosenico in mi jo pošljete, da bomo imeli celo 

razstavo gosenic. 

 

Da pa boste lahko zgodbico ponovili, imate na naslednji strani list, ob 

katerem boste lahko ob barvanju še enkrat povedali, kaj vse je zeli 

lačna gosenica pojedla; kdaj jo bolel trebušček in kako je postala 

metulj       

 



 



Ne pozabimo še na gibalne minutke       

 

 

Neja Marguč 

 



Gosenice so vas popolnoma navdušile; poslali ste mi jih za cel travnik 

      

 

 

 



  

 

 



 

 



 

 



 

 



Zabaven je bil tudi športni lov na skriti zaklad po hiši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOREK,31.3.2020 

Danes bomo spoznali naslednjo malo živalico- METULJA. 

https://www.youtube.com/watch?v=VEf1tIPruAU 

Na zgornji povezavi najdete pesem: 

METULJČEK CEKINČEK 

METULJČEK CEKINČEK TI POTEPINČEK 

KJE SI PA BIL? 

PRI MAJCENI CVETKI DROBNI MARJETKI 

MEDEK SEM PIL. 

POTEM PA ŽELODČEK, POLN KOT SODČEK  

BIL JE NALIT. 

SEM REKEL MARJETKI DROBCENI CVETKI 

ZDAJ SEM PA SIT. 

Pesmico lahko večkrat poslušate in zraven pojete.  

Če je vreme zdaj že lepše, pojdite na vrt ali na travnik in opazujte 

metulje; kakšne barve so, kakšne vzorce imajo na krilih. Štejte, 

koliko jih boste srečali na svojem sprehodu. 

Ko pridete domov, vas čaka posebna naloga. Starši naj vam pomagajo 

dati list na pol. Samo na polovici lista narišete samo pol metulja z 

vodenimi barvicami ali s temperami. Ko boste končali, drugo polovico 

pritisnite k beli polovici in nastal bo cel metulj. Tako se bomo igrali 

SIMETRIJO       Da si boste lažje predstavljali, vam pošiljam dve 

povezavi za različni dejavnosti simetrije pri metuljih. 

https://www.pinterest.com/pin/621919029773023748/ 

https://www.pinterest.com/pin/190980840435697556/ 

Ustvarite lahko več metuljev, da bodo imeli prijatelje       

https://www.youtube.com/watch?v=VEf1tIPruAU
https://www.pinterest.com/pin/621919029773023748/
https://www.pinterest.com/pin/190980840435697556/


Za tiste, ki nimate nič materiala, ki je potreben za izdelavo metuljev 

pa vam pošiljam pobarvanko. Pobarvate jo seveda lahko vsi       

 



Ne pozabimo na gibalne minutke       

 

 

Neja Marguč 



Tudi metuljčki so vam bili všeč. Napisali ste, da ste pesmico večkrat 

zapeli, da ste jih iskali na sprehodu, ampak nobenega videli. Ste pa 

nato krasne metulje ustvarili       

 

  

 

 

 

 

 



 

 



SREDA, 1.4.2020 

Danes je čas za PIKAPOLONICE. Jaz sem jo našla na sprehodu; 

takole lepo se sonči       

 

Tudi ti imaš nalogo, da na prostem poiščeš pikapolonico; opiši jo; je 

majhna ali velika. Kakšne barve je? Lahko prešteješ, koliko nog ima? 

Če jo najdeš, ji lahko zapoješ pesmico: 

PIKAPOLONICA 

PIKA POKA PIKAPOLONICA, TO SEM JAZ. 

SUKNJICA RDEČA, NEKAJ ČRNIH PIK. 

RES NISEM VELIKA, KOT SOSEDOV BIK. 

TODA VSAK, KI ME POZNA 

PRAV ZARES ME RAD IMA. 

PIKA POKA PIKA POLONICA 

TO SEM JAZ. 

 

Ko boš na sprehodu ali na vrtu, poišči en čim bolj okrogel kamenček. 

Kasneje ga boš lahko spremenil/a v pikapolonico. Lahko s temperami, 

lahko zmočiš barvne krede. Nekateri imate mogoče doma celo akrilne 



barve. Na povezavi najdete slike, ki so vam lahko v pomoč pri 

ustvarjanju. 

https://www.pinterest.com/pin/227220743686046809/ 

Danes boš med gibalnimi minutkami preverjal/a, koliko že zmoreš. Pri 

tem potrebuješ pomoč staršev ali bratca ali sestrice       

 

Spodaj te čaka še ena pobarvanka                        Neja Marguč 

https://www.pinterest.com/pin/227220743686046809/


 



Koliko pikic na krilcih imam? Sem še premajhna in šteti ne znam… 

 

 

 



 

 

 



 

 



ČETRTEK, 2.4.2020 

V naslednjih dveh dneh bomo spoznavali POLŽKA. Najprej lahko 

mamici in očiju zapojete pesmico o polžku, ki jo že dobro poznate. 

 

LEZE, LEZE POLŽEK POČASI 

LEZE, LEZE PO LISTJU IN TRAVI. 

BUC BUC BUC, GLEJ ROGE, 

BUC BUC BUC, SKRIL JIH JE. 

LEZE, LEZE POLŽEK POČASI 

LEZE, LEZE PO LISTJU IN TRAVI. 

 

 

 

Povabim vas na sprehod; lahko greste tudi samo na vrt, ampak na 

travniku in v gozdu je bolj zabavno. Tam boste našli sigurno kakšnega 

polžka. Sabo lahko nesete kozarec za vlaganje. Polžka položite noter, 

da boste lahko od spodaj gledali, kako premika svojo nogo. Kozarca 

nič ne zapirajte, da bo lahko dihal (ne bo ušel, ker se premakne samo 

6cm v eni minuti      ). 



Mogoče na sprehodu najdete tudi kakšno prazno polžkovo hišico; 

odnesite jo sabo domov; kasneje jo boste potrebovali       

 

Sabo lahko odnesete tudi kakšen prazen list papirja in navaden 

svinčnik. Polžka položite na list in ga opazujte kako se premika, 

kakšno sled pušča za sabo. Medtem, ko ga opazujete, ga narišite kar 

na isti list. Povejte staršem, koliko nog ima; kako se premika; kaj še 

opazite na polžku. Ko boste zaključili z opazovanjem, polžka pustite 

na istem mestu, kjer ste ga našli. Če ga boste pa odnesli domov na 

opazovanje (in risanje      ), ga lahko ob naslednjem sprehodu vrnete. 

Glede na to, da se vreme ne more odločiti ali je pomlad ali zima, je 

možno, da se polžki še skrivajo. V vsakem primeru pa boste našli 

prazne polžkove hišice in lahko si preberete spodnje zanimivosti o 

polžku. 

ZANIMIVOSTI O POLŽU: 

Mladi polži imajo prosojne hišice, ki jih ne varujejo pred soncem, zato 

se prehranjujejo ponoči. Starejši kot so, večja in močnejša je 

njihova hišica, ki je rumeno rjave barve in je iz apnenca. Včasih se 

zgodi, da se hišica, ki je njihov dom, poškoduje. Takrat uporabijo 

svoje mojstrske spretnosti in jo kar sami popravijo, in sicer z 

notranje strani. Če se zgodi, da polž ostane brez hišice, se izsuši in 

umre. Polž je zelo nenavadna žival, ki ima samo eno nogo in je hkrati 

samec in samica, torej dvospolnik. 



Premika se zelo počasi, celo minuto potrebuje, da se premakne za 

6cm in še to, če se mu zelo mudi       

Premika se s sluzjo, s katero je prekrita njegova noga. Za seboj pa 

pušča sluzasto, svetlikajočo se sled. 

Za izdelavo sluzi potrebuje vodo, zato ga največkrat srečamo v 

vlažnem okolju. Oči ima na koncu tipalk, ki so na vrhu glave. Vidi in 

sliši zelo slabo, pravzaprav je gluh. Zelo dobro ima razvit vonj. Trnje 

ga ne pika, ker ga ščiti sluz. Prav tako lahko brez težav leze obrnjen 

na glavo. Sluz mu omogoča, da se prisesa na površino. 

Prehranjuje se z zelišči, vrtno zelenjavo in sadjem. Zelo rad ima 

solato, ohrovt in zelje. V posnetku na spodnji povezavi si lahko 

ogledati, kako polž je solato. Posnetek je v večji hitrosti; v resnici 

polž je mnogo počasneje       

https://youtu.be/2KjNH2_QDVs 

Pobarvaj me       

 

https://youtu.be/2KjNH2_QDVs


Še gibalne minutke       

 

Neja Marguč 

 



PETEK, 3.4.2020 

Polžke ste včeraj kar dobro spoznali; zdaj pa je na vrsti polžkovo 

ustvarjanje. Pokazala vam bom nekaj možnosti, vi pa se lahko odločite 

za eno od teh ali pa kar za vse       

Upam, da ste našli kakšno polžkovo hišico. Jaz sem jih našla kar nekaj 

in si izbrala najlepšo       

 

Nato sem jo pobarvala; doma imam akrilne barve, ker rada z njimi 

ustvarjam in sem jo zato pobarvala z akrilnimi barvami; zdaj pa krasi 

eno od naših rož. 

 



Lahko pa ustvarite polžke iz praznih hišic. Naredite slano testo. Za 

kakšnega polža bo dovolj zvrhana žlica moke, ena žlica soli. Nato pa 

dodajajte vodo po malo, da dobite gladko testo. Iz testa naredite 

polžkovo nogo in pritrdite gor polžkovo hišo       

 

Ustvarjanje polžka iz papirnatega krožnika… 

 



Lahko lepite različne materiale na hišico in ustvarite vzorce. 

 

Lahko pa ga ustvarite iz papirja in ga pritrdite na list       

 

Pobarvaj polževo hiško, če ne moreš ustvarjati drugače       



 



Še gibalne minutke       

 

Neja Marguč 



Nastajali so takšni in drugačni polžki       

 

 

 



 

Bili ste uspešni pri iskanju polžjih hišic. 

 



 

 



V gozdu je najlepše iskati skrite zaklade, kot npr. polžkove hišice       

 

 



 

Spet ste pošiljali tudi svoja doživetja       

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Lepo je spremljati vaše podvige in lep je, da ostajamo povezani       

Neja Marguč 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


