
3. TEDEN - 3.4.2020 

Pozdravljeni petošolci. Danes bo vaše delo za GOS potekalo na malo bolj zabaven 

način.  

POTEK DELA: 

1. U, str. 56-59 preberi. 

2. Zapis v zvezek: 

IZDELAVA OBLAČIL IN MODA 

Po svoji zamisli nariši zase model oblačila za izbrano priložnost. Te priložnosti so 

lahko različne - glej U, str. 58. 

 

 

 

3. Ustvarjanje. 

Prosi mamo, če lahko skupaj poiščeta v omari kakšno staro nogavico ali rokavico. 

Potem si pripravi še ostali material in pripomočke ter se loti dela.  

Izdelaj si igračko, ki te bo spominjala na dni, ko si se učil od doma.  

 

POTREBUJEŠ: 

- nogavica/ rokavica, 

- ostanki blaga, 

- vata za polnilo,  

- gumbi, 

- zvezek za GOS, 

- svinčnik in svinčnik barvice, 

- škarje, 

- igla za šivanje,  

- sukanec. 

 

 

 
VIR: Pinterest 

 

 

 

 

 

 

 



POTEK DELA:  

1. Na eno stran mize položi ves material, ki ga imaš, na drugo stran pa pripomočke 

za delo. 

2. V zvezek nariši skico svoje igračke. To skico tudi pobarvaj. Skica se mora ujemati 

z materialom, ki ga imaš na mizi.  

Npr. Če imaš na mizi modro rokavico, mora v skici biti tudi modra rokavica. 

3. Ko je skica končana, se loti dela. Najprej našij  gumbe, okraske ….. Nato napolni 

rokavico/nogavico s polnilom (vata ali kaj podobnega, lahko je tudi na drobno 

narezano blago). Na koncu zašij  še odprtino in tvoja igračka je gotova.   

Za lažje delo ti ponujam nekaj idej. Pri ustvarjanju bodi inovativen, ustvarjalen in 

samostojen. Če boš igračko ustvaril sam, boš veliko bolj zadovoljen, kot pa če ti jo bo 

naredil nekdo drug.  

 

 

VIR: Pinterest 

 

  
VIR: Pinterest 
 
 

 

 

 



Vprašanja prepiši v zvezek in odgovori.  

 

EVALVACIJA DELA  

Za tabo je mini projekt. Rada bi, da odgovoriš na naslednja vprašanja. 

 

1. Kako si se pri ustvarjanju igračke počutil? 
 

a) odlično                       b) dobro                         c) slabo 
 

 

 

2. Ali si imel kaj težav?                    DA         NE   

Kje?________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Kaj se ti je zdelo najlažje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Ali si se naučil kaj novega ?      DA         NE                                                           

Kaj?________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Ali si s svojim izdelkom zadovoljen? 

 

a) popolnoma                       b) delno                       c) nisem zadovoljen 

 

6. Pošlji slikco svoje igračke učiteljici in ji napiši sporočilo.  

 

Z veseljem pričakujem vaša sporočila.  

Učiteljica Zora 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


