
PODALJŠANO BIVANJE Birčna vas (1., 2. in 3. razred) 

Sreda, 25. 3. 2020 

 

 

 

 

 

  



MATERINSKI DAN 

 

 

 

Danes razvajaj svojo mamico (pa vendar ne pozabi niti na svojega očka 

). Mami podari izdelek, ki si ji ga ustvaril/ustvarila včeraj, ali povej 

pesem, ki si se jo naučil/naučila. 

 

 

V nadaljevanju prilagava idejo za igro, na koncu dokumenta pa boš 

našel/našla še vabilo za sodelovanje na likovnem natečaju. 

  



LOV ZA LIKI 

Potrebuješ: list in svinčnik. 

NAVODILO: Odpravi se na lov za liki po hiši/stanovanju. V svoji sobi, 

dnevni sobi, kuhinji ali v katerem koli drugem prostoru poglej, če najdeš 

kakšen predmet, ki je podoben naslednjim likom: krogu, kvadratu, 

trikotniku ali pravokotniku. Če najdeš vsaj en predmet, podoben 

določenemu liku, dodaj v tabelo kljukico. Najbolj zanimiv predmet 

določene oblike tudi nariši. 

 

GEOMETRIJSKA OBLIKA 

 
 

 

DORIŠI PREDMET V OBLIKI 
USTREZNEGA LIKA 

 

 
KROG 

  

 

 
KVADRAT 

  

 

 
TRIKOTNIK 

  

 

ALI  
PRAVOKOTNIK 

  

 

 



Znajdi se 1: Tabele ne rabiš tiskat, lahko jo prerišeš ali za pomoč prosiš 

odraslega. 

Znajdi se 2: Če si želiš lov za liki popestriti, si lahko izdelaš lupe v obliki 

geometrijskih likov in z njimi iščeš like. Najine lupe so plastificirane, tebi 

pa priporočava, da jih narediš iz tršega papirja.  

 

 

Tako, naj se lov za liki začne! 

Namig: Moje okno je na primer v obliki kvadrata, balkonska vrata pa so v 

obliki pravokotnika. V obliki pravokotnika je tudi stikalo za luči.  

Zdaj se pa podaj na lov. Veliko zabave pri iskanju likov ti želiva.  

      

    



 

 

Znajdi se 3: Ko bo vreme spet lepo, boš z lupami lahko 

odkrival/odkrivala tudi like v naravi. 

 

 

  



Priloga: Vabilo za sodelovanje na likovnem natečaju 

Učenci,  

tukaj sta povezavi za likovna natečaja.   

Za vse ostale, ki bi ta čas, ko ne bomo v šoli, radi ustvarjali, sem poiskala likovna natečaja. Pogoji in 

roki so zapisani v spodnjih povezavah. Če boste med ustvarjanjem potrebovali moje mnenje, me 

lahko kontaktirate na e-mail: majda.kolenc@os-smihel.si. Prav tako na ta e-mail pošljete fotografijo 

končnega izdelka, da jo bom posredovala naprej. 

NATEČAJ »ZMAGA«, rok: 10. 4. 2020 

https://www.os-fa.si/o-soli/mednarodni-posveti-in-natecaji/4-mednarodni-natecaj-zmaga/  

NATEČAJ ZA OTROŠKO SLIKANICO – ZGODBA IN ILUSTRACIJE, rok: 19. junij 2020 

https://www.dostop.si/na-krilih-metulja-in-laboda-18-mednarodni-literarni-natecaj-za-mlade/  

  

Želim vam veliko ustvarjalnosti.  

                                                                                                           učiteljica Majda Kolenc 
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