
1. Kje lahko živi Ježek Jožek? Pobarvaj sliko in tja nariši Jožka!

2. Pobarvaj ježevo hrano!

3. Nariši! Kaj lahko za Jožka predstavlja nevarnost?

Ježek Jožek
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Ježek Jožek



Postal sem šolar
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Postal sem šolar

1. Nariši , kaj je bil tvoj znak v vrtcu!

2.  Nariši! Po čem ljudje 
na cesti prepoznajo, 
da si šolar?

3. Pobarvaj slike, ki so značilne za vrtec!
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Postal sem šolar

4. Kaj ne spada v šolsko torbo? Pobarvaj!

5.  Kdo se med odmorom vede pravilno in kdo nepravilno? Nariši poleg njih 
vesel ali žalosten obraz, tako:  !
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6.  Pobarvaj sliko! 1 = modro, 2 = zeleno, 3 = rjavo. Najdi na sliki tri svinč-
nike!



Postal sem šolar
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1. Pobarvaj slike, ki so značilne samo za šolo!

2.  Nariši, kje se v tvoji učilnici nahajajo vrata, okna in šolska oprema! 
 Z rdečo piko označi prostor, kjer sediš!

Moja šola, moj razred
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Postal sem šolar

3.  Poleg prvega psa nariši kost, pred drugim psom posodo, nad tretjim 
žogo, pod četrtim preprogo!

4. Pobarvaj račke, ki gledajo na desno!

5. Nad otrokom, ki je najvišji, nariši balon! Poleg otroka, ki je najnižji, nariši psa!

6.  Na spodnjo polico nariši knjige, na srednjo škatlo, na 
zgornjo avtomobilček!

4. Pobarvaj račke, ki gledajo na desno!

5. Nad otrokom, ki je najvišji, nariši balon! Poleg otroka, ki je najnižji, nariši psa!



Postal sem šolar
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Na poti bodi previden

1. Pobarvaj prometni znak, ki ga poznaš!

2.  Pobarvaj semaforje! Prvi kaže, da ne smeš prečkati ceste, drugi kaže, 
da lahko.

3.  Z rdečo barvo obkroži 
nevarne položaje!
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Postal sem šolar

4. Na risbi pobarvaj prometna sredstva, ki se vozijo po vodi!

5. Katera slika ne spada zraven? Obkroži!

6. Pobarvaj dve prometni sredstvi, s katerima bi se najraje peljal!

4. Na risbi pobarvaj prometna sredstva, ki se vozijo po vodi!

5. Katera slika ne spada zraven? Obkroži!5. Katera slika ne spada zraven? Obkroži!



Postal sem šolar
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1.  Pobarvaj slike letnih časov!
 V prazna okna riši ti. Kaj imaš najraje v tem letnem času?

Letni časi

 V prazna okna riši ti. Kaj imaš najraje v tem letnem času? V prazna okna riši ti. Kaj imaš najraje v tem letnem času? V prazna okna riši ti. Kaj imaš najraje v tem letnem času?
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Postal sem šolar



Postal sem šolar
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Meseci

1. Riši, barvaj! Najdi mesec september!1. Riši, barvaj! Najdi mesec september!

Januar
Nariši v snežakovo roko metlo, na 
glavo pa lonec!

Februar
Fanta in deklico obleci v maškari!

Marec
Pobarvaj kokardo in madžarsko 
zastavo!

April 
Desno od zajčka nariši piščanca, 
levo pa cvetočo vejo!

Maj
V vazo nariši šopek rož!

Junij
Na travniku pobarvaj make in 
travo!
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Postal sem šolar

Julij
V fantove roke nariši žogo!

Avgust
V košaro nariši kruh in pecivo!

September 
Na hrbtih otrok nariši šolski torbi!

Oktober 
Obleci otroka ustrezno jesenskemu 
vremenu!

November
Pobarvaj jesensko pokrajino!

December
V čarovno škatlo nariši, kaj želiš 
dobiti za božič!



Jesen september • oktober • november
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Jesen

1. Pobarvaj risbi!
  Kakšne barve so bila 

drevesa na poučnem 
sprehodu?

2. Kje je par? Poveži!

3. Poišči par! Poveži!
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september • oktober • november Jesen

4.  Tri dni zaporedoma opazuj in zapisuj jesensko vreme! Uporabi znake, ki so 
navedeni v učbeniku!

5. Nariši tri drevesa, s katerimi boš prikazal moč vetra!

6. Obleci otroka ustrezno jesenskemu vremenu!

Oblačnost Temperatura Veter Padavine

1. dan

2. dan

3. dan

rahel veter zmeren veter močan veter

zjutraj popoldne



Jesen september • oktober • november
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Živo ali neživo?

1. Pobarvaj slike, ki prikazujejo živa bitja!

2.  Z zeleno barvo obkroži živa bitja, ki znajo leteti, z modro pa bitja, ki zna-
jo plavati!

3. Poveži živa bitja z njihovo hrano!
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september • oktober • november Jesen

4.  Obkroži živa bitja, ki lah-
ko dihajo samo v vodi!

5. Poveži slike, ki spadajo skupaj!
 

6.  Riši! Kakšno hrano potrebuje žrebe, da zraste v konja? In kaj potrebuje mla-
dič lisice?

           



Jesen september • oktober • november
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1. Pobarvaj grme ustrezno letnim časom!

2. Obleci drevesi v jesensko obleko! Med drevesoma nariši klop!

3. Nariši živo mejo okrog igrišča. Pobarvaj!

Čarovniki čistega zraka: drevesa in grmi




