
OPB (3.b)

naslov naloga način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

USTVARJAJMO ZA 
MATERINSKI DAN

Doma poišči steklen kozarec ali prazno steklenico (če so na njej 
nalepke, jih s toplo vodo odstrani). Poljubno lahko z različnimi 
tehnikami ustvariš vazo. Z barvami (če jih imaš) lahko kaj narišeš, 
lahko jo polepiš s papirjem iz reklam ali pa z različnimi papirnatimi 
servietami. Okrasiš jo lahko tudi z vrvico. Odločitev je čisto tvoja! 

Ko se vrnemo v šolo, 
bomo izdelke pregledali 
in se o njih pogovorili .Če 
imaš možnost, mi starši 
fotografijo izdelka lahko 
tudi pošljejo na mobi ali 
mail.

Za vsa vprašanja in pomoč sem 
dosegljiva na spela.zibret@gmail.
com, ali 040-233-504 od 
ponedeljka do petka, med 8.00 in 
10.00 ter med 13.00 in 15.00.

ČASOVNA KAPSULA Zadnji teden je poseben in drugačen za vse izmed nas. Ne hodimo v 
šolo in nekateri starši tudi ne v službo. Ne družimo se s prijatelji, 
temveč ostajamo v domačem okolju in čas preživljamo v družinskem 
krogu. Ko se vrnemo v šolo bomo izvedli projekt imenovan časovna 
kapsula. V ta namen te prosim, da s starši naredite kakšno fotografijo 
vašega skupnega časa. Npr: Ko se igrate družabne igre, pospravljate, 
greste na sprehod ali se imato kako drugače skupaj lepo. Slike shrani, 
eno pa naj  mi starši prosim pošljejo v pregled na mobi ali e mail. To 
fotografijo bomo tudi uporabilii pri projektu časovna kapsula na 
šolskem hodniku.  Nalogo seveda lahko narediš tudi brez fotografij in 
tvojo družino narišeš na list papirja, ki ga prineseš potem v šolo in mi 
ga oddaš. Pri aktivnostih v naravi morate upoštevati navodila sekcije 
pediatrov!

Preko e maila, viberja 
učiteljici, ali ko se vrnemo 
v šolo na a4 formatu 
risbica.

Za vsa vprašanja in pomoč sem 
dosegljiva na spela.zibret@gmail.
com, ali 040-233-504 od 
ponedeljka do petka, med 8.00 in 
10.00 ter med 13.00 in 15.00.


