
OPB 2, 1.B, Pouk na daljavo v torek, 24.3.2020 
 

Pozdravljeni starši in dragi učenci ter učenke 1. B razreda. 

Neverjetno, koliko je pravljic o miškah: pekarna Mišmaš, Sapramiška, Miki miška, 

Belomiška, Zimska in poletna miška itd. Poznaš tudi ti kakšno pravljico ali pesmico 

o miškah? 

Tudi danes bodi veliko zunaj in se gibaj na svežem zraku. Čeprav se je malo 

shladilo, je zunaj še vedno prijetno. Če ti bo dolgčas, pa sem ti pripravila nekaj 

ustvarjalnih idej.  

OPAZOVALNA NALOGA: Ta teden bomo opazovali oblake. Kakšni so? So vedno 

enaki? Kakšne barve so? So nizko ali visoko. Nariši tabelo čez cel list in oblake, ki 

si jih opazil. 

DAN OBLAKI  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Kaj še opaziš na nebu? Je vedno modre barve? Kje je zjutraj sonce? 

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST:  

Poslušaj pesem: Romana Krajnčan - Mišja vas (Pesmi o Mišku in Belamiški): 

https://www.youtube.com/watch?v=dx-2llgbOi8 

Če ti je pesmica všeč, se jo lahko naučiš in jo zapoješ domačim ali prijateljem – 

seveda ne v živo, ampak po telefonu. 

 

Pravljica ZIMSKA IN POLETNA MIŠKA: 

https://www.bing.com/videos/search?q=pravljice+mi%c5%a1ka&view=detail&mid=

B3C3AABFEA34BAB44445B3C3AABFEA34BAB44445&FORM=VIRE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dx-2llgbOi8


USTVARJALNI PROSTI ČAS: izdelava miške iz odpadnega materiala 

Potrebuješ: rolico WC papirja (tulec), časopisni papir, škatlo od jajc, škarje, 

lepilo, vrvico, … 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takole….miškolin je narejen….. sedaj se lahko igraš z njim. Lahko ga tudi 

polepšaš…pobarvaš s tempera barvicami ali oblepiš s časopisnim papirjem.  

Za to boš potreboval domače lepilo in koščke časopisnega ali drugega papirja. Z 

lepljenjem časopisnih hoščkov začneš, preden nalepiš ušesa, noge in rep.  

 

RECEPT ZA DOMAČE LEPILO 

V lonec nalijemo približno 8 dl hladne vode in vanjo vsujemo 1 dl moke. Moko 

gladko razmešamo (zmes ne sme imeti grudic), nato pa lonec postavimo na 

kuhalnik in jo počasi segrevamo do vretja. Pri tem zmes vseskozi mešamo. Lahko 

dodamo tudi nekaj soli, da se lepilo ne bo tako hitro pokvarilo. Takoj, ko se 

začnejo dvigovati mehurčki (zmes začne vreti) lonec odstavimo in počakamo, da 

se lepilo ohladi.  

 

 



Skuhali smo domače milo…..sedaj pa se lotimo dela. Časopisni papir natrgajmo na 

drobne koščke in jih z obeh strani premažemo z lepilom in prilepimo na miško. S 

prsti, ki jih navlažimo z lepilom, zgladimo vse gubice. Nato nalepimo še ušesa in 

jih prav tako oblepimo s koščki časopisnega papirja. 

 

    
 

Tako, sedaj se miška ali miškolin suši. Z delom bomo nadaljevali jutri. 

O saj res….ali veš, kateri praznik je jutri? Jutri je prav poseben dan - 25. marec, 

ko praznujejo naše mamice. Razmisli, kaj ji lahko podariš. Povej ji, zakaj jo imaš 

rad.  Objemi jo. Pomagaj ji pri delu. Lahko pripraviš nastop, se naučiš pesmice, 

napišeš pesem zanjo ali uprizoriš gledališko predstavo. 

 

Lepo se imej,  

učiteljica Romana. 

 


