
PODALJŠANO BIVANJE – 3. razred 

Dragi tretješolci. 

Za popestritev dni v tednu ki je pred nami, imate na tem mestu nekaj razvedrilnih nalog, ki 

jih lahko rešite, idejo za ustvarjanje ter nekaj zanimivih pobarvank. 

 

1.) Poišči besede na temo nogometa, ki se skrivajo v spodnjem kvadratu. Išči jih v vseh 
smereh. Spodaj imaš tudi rešitve. 
 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Pomagaj zajčku najti pentljo. 
 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.) Ker se bliža materinski dan, lahko izdelate šopek za svojo mami. 

KAJ POTREBUJEMO? 

 tulec toaletnega papirja 

 svinčnik 

 škarje 

 palčke za ražnjiče 

 tempera barve 

 čopič 

 mehki darilni ali servietni papir  

 zelen šeleshamer 

 mekol lepilo 
 

NAVODILO   ZA DELO 

 

1. Na sredini tulca zarišite 2 cm širok obroč. Nato s 

svinčnikom narišite 1 cm narazen enakomerne črte do 

obroča. S škarjami zarežite do obroča, da dobite 

trakove. 

 

2. Trakove zapognite nazaj, da oblikujete cvetne lističe. Pobarvajte cvet in 

paličice ter pustite, da se posušijo. Izrežite zelene lističe in jih prilepite na 

paličice. 

3. Potisnite paličico skozi en konec tulca, da se dotakne 

drugega konca. Zmečkajte darilni ali servietni papir in z njim 

napolnite sredino tulca.  

4. Poiščite kakšno lepo stekleničko in vanjo vtaknite eno ali 

več cvetlic. 

 

5. Šopek poklonite mamici za njen praznik. 
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4.) Pobarvanke 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



5.) Seveda pa je vedno dobrodošlo, da še malo zapoješ in zaplešeš ter poskrbiš za gibanje. 

Ker se je začela pomlad, si lahko zavrtiš in zraven zapoješ spodnjo pesmico. 

https://www.youtube.com/watch?v=rf9jcGKNLWQ 

ZVONČKI IN TROBENTICE 
Izvajalec: Marjana Deržaj, Miško Hočevar 

Avtor besedila: Tone Roš 

Avtor glasbe: Tone Roš  

Zvončki in trobentice, 
mačice, vijolice 
spet iz zemlje vzklijejo, 
zdaj pomlad je tu. 

Travica ozeleni, 
vse v gozdu oživi, 
kukav’ca spet poje nam 
svoj napev ku-ku. 

Zdaj ljubezni čas cvete, 
srca na stežaj odpre, 
saj pomlad napravi to, 
da nam je lepo. 

Zvončki in trobentice, … 

Mlada sem in dobro vem, 
da ljubiti vroče smem, 
saj pomlad napravi to, 
da nam je lepo. 

Zvončki in trobentice, … 

Tudi zame je pomlad, 
pa čeprav več nisem mlad, 
vendar v srcu čutim to, 
pa mi je lepo. 

Cingu-lingu-lingulin 
poje zvonček prek dolin, 
zraven pa trobentica 
trobi tra-ra-ra, 
trobi tra-ra-ra. 

https://www.youtube.com/watch?v=rf9jcGKNLWQ

