
 

 

 

DRAGI UČENCI IN UČENKE 2. B! 

 

 

Dobrodošli že v 6. teden na daljavo … 

NEVERJETNO, KAKO HITRO ČAS BEŽI! 

 

TA TEDEN BODO NAŠE DEJAVNOSTI V ZNAMENJU 

NARAVE, ŽIVALI in SKRBI ZA NAŠE OKOLJE IN 

NAŠ PLANET,  

da bomo še dolgo lahko uživali v njegovih lepotah. 

 

Več vam bo sigurno povedala učitejica Vera. 

 

 

 

DANES SE BO VSE VRTELO OKROG ZELENIH 

ŽIVALIC,  

KI JIH NAJDEMO V RIBNIKIH,  

OB VODI IN SE PRAV GLASNO OGLAŠAJO: 

 »REGA KVAK!« 

 

 

 

 



 

Za začetek klikni na spodnjo povezavo in si oglej lutkovno predstavo 

Žaba Greta: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave/174679127 

 

Kakšna se ti je zdela predstava? Ti je bila všeč? 

Možnosti za aktivnosti 

Če imaš rad/a risanje, si izberi en prizor, ki ti je bil v predstavi najbolj 

všeč in ga nariši/naslikaj.  

1. Če ti je všeč igranje, se lahko vživiš v eno od vlog iz lutkovne igre 

in še sam za nekaj časa postaneš žaba, muha, netopir ali 

človeška ribica. Pripravi kratek prizorček in ga odigraj svojemu 

bratu/sestri ali svojim staršem. 

2. Če imaš rad/a petje, poslušaj pesem o treh malih žabicah, 

pesem zapoj, zraven pa lahko ustvariš kakšno glasbeno 

spremljavo. Tako kot so jo naredili prebivalci jame. Tukaj je 

pesem: https://youtu.be/UCROVKx3xo4 

3. Če rad kuhaš si namesto žabjih krakov pripravi slastne miške. 

https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/miske/5510/ 

4. Če  imaš rad/a ročne spretnosti, si lahko sam narediš žabico. 

Lahko tudi več, pa priredite doma žabjo tekmo. 

Spodaj si oglej postopek izdelave žabe v tehniki origami. 
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Potrebuješ kvadrat zelenega lista, 
ali pa bel list pobarvaj zeleno.  

 
Kvadrat natančno prepogneš  
od vrha do dna,  
od leve proti desni in  
po obeh diagonalah.  

 
Nato hkrati zapogneš dve 
diagonali, ki povezujeta najbližje 
vogale, kot je prikazano na sliki. 
Srednji del kvadrata je potisnjen 
navznoter. Dobiš trikotnik. To je 
verjetno najtežji del dela.  

 

Najprej prepogni en vogal, nato 
drugi. 

 

Upognjen del zavihaj v nasprotno 
smer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Obrni bodočo žabo.  

 
Spodnje vogale zavihaj z obeh 
strani.  

 
Spet obrni žabo.  

 
In upogni celotno strukturo kot 
kaže na sliki…  

 
…in nato spet v nasprotno smer. 
Večkrat kot prepogneš, bolj 
žabica skoči.  

 
Sedaj pa žabici prilepiš ali narišeš 
oči in je pripravljena za zabavo.  

 
 

Vsak član družine lahko izdela svojo in se spopadete 

v žabjih igrah, katera žaba dlje skoči 


