
 

 

Pozdravljeni otroci!     

Če boste imeli željo po ustvarjanju, smo vam učiteljice podaljšanega bivanja pripravile dejavnost za prosti čas. Sledite 

spodnjim navodilom.  

Veselo na delo in prijetno ustvarjanje!  Vem, da vam bo uspelo. 

Navodilo:  

1. Preberi si pesmico.  

2. Predstavljaj si, kakšen metuljček bi bil rad ti. 

3. Kje bi se rad potepal? 

4. Kaj bi rad počel, če bi bil metulj? 

5. Zapleši kot metulj, ko greš na sprehod. 

6. Sedaj pa ga izdelaj. Uživaj v ustvarjanju. 

 

 

 

Metuljček cekinček 

Metuljček cekinček                         Potem pa želodček 

ti potepinček,                                  poln kot sodček 

kje si pa bil?                                   bil je nalit.                                                       

Pri majceni cvetki                           Sem rekel marjetki 

drobni marjetki                               drobceni cvetki,     



medek sem pil.                               zdaj sem pa sit. 
 

     

      
 

Material za izdelavo metulja: kartonasti tulec od toaletnega papirja, barvni papir (lahko pa tudi reklamni), lepilo, barvni flomastri, 

škarje 

Postopek izdelave: 

1. Izrežeš pravokotnik velikosti tulca, da ga lahko oblepiš.  

2. Vrhnji in spodnji del naj bosta malo daljša, da ju narežeš in zapogneš ter zalepiš na notranji strani. 

3. Za krilca izdelaj modelček po svoje. Pazi, da bosta leva in desna stran simetrični (saj veš, kaj to pomeni?). 

4. Mesto, kjer se zlepljena konca stikata, namaži z lepilom in položi na sredino krilc, da nastane telo metulja. 

5. Opremi ga še z barvnimi pikami ali drugačnimi liki. 

6. Ne pozabi na oči, usteca in tipalke. 

 

Lepo se imejte in pazite nase.  



 

  Pozdravljeni,                                                                                                

  tudi v tem tednu sva vam pripravili dejavnost za prosti čas. Sledite spodnjim navodilom.  

 

Pesmica malo drugače.  

DREVO 

                                             moje 

                               staro                       košato 

                        grčasto                            prekrasno    

                    bujno                                      cvetoče 

                          visoko                    skrivnostno 

                                       najljubše 

                                          drevo 

                                          drevo 

                                          drevo 

                                          drevo 

                                          drevo 

                                          drevo. 

                  In kakšno je tvoje najljubše drevo?           



1. Bereš in gledaš likovno pesem. 

2. Kako jo bereš? 

3. Katero zaporedje besed si ubral/a? 

4. Kakšna bi bila tvoja likovna pesem? (Morda tvoja najljubša hiša, cvetlica, metulj ..) 

Poskusi jo sestaviti.  

5. Nariši svojo pesem ali pa cvetoče drevo. 

 

Prijetno ustvarjanje!   

 


