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Dragi učenci, najprej lepo pozdravljeni. Upam, da ste zdravi in se imate lepo. 

Doma je sicer res da lepo, vendar, vam moram vseeno priznati, da jaz že pogrešam 

šolo in se zelo veselim, da bomo spet skupaj pridni v šolskih klopeh. Do takrat pa 

se bomo pridno učili na način, ki nam je v trenutni situaciji na voljo in sicer na 

daljavo.  

Ker si šolsko delo za danes že opravil, ti 

predlagam, da nekaj svojega prostega, časa 

poleg rekreacije na prostem, nameniš tudi 

ustvarjanju. V nadaljevanju si poglej, kako 

lahko z nekaj materiala, ki ga boš zagotovo 

našel doma, narediš lepo dekoracijo, ki bo 

krasila tvoj dom. 

 

Ostanite zdravi, pridni in se imejte lepo! 

 

Vaša učiteljica Jasmina ☺ 

 

DRUŽINSKO DREVO 

Družinsko drevo je način spoznavanja svojih prednikov, sorodnikov in družinskih 

članov. Mi bomo naredili družinsko drevo v obliki namizne dekoracije, ki jo lahko 

postaviš nekam, kjer bo krasila tvoj dom. V nadaljevanju ti bom nanizala nekaj 

napotkov, kako boš izdelal čisto svoje družinsko drevo.  

Bodi ustvarjalen in se ob delu zabavaj, ko končaš pa ne pozabi uživati v lepem 

izdelku, ki si ga naredil sam in pa seveda nikakor ne pozabi na fotografijo! ☺ 

 

Preden začneš z delom je najbolje, da si pripraviš vse pripomočke za delo. 
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Potreboval boš: 

- Nekaj vejic dreves, ki jih boš našel zunaj 

- Barvni ali navaden papir 

- Škarje 

- Lepilo 

- Svinčnik 

- fotografije svojih družinskih članov in sorodnikov 

- Tempera barve 

- Vazo 

- Vrvico  ali kljukice 

 

 

        

Vejice lepo razporedi po vazi. Če želiš, lahko pred tem vejice pobarvaš s tempera 

barvami in jih raporediš po vazi, ko se posušijo.  

Na vejice lahko obesiš fotografije svojih družiskih članov in sorodnikov ali pa s 

pomočjo staršev in »pikic« napišeš njihova imena. Naprimer izrežeš kroge iz 

barvnega papirja, ter nanje napišeš imena. Če želiš, jih lahko tudi narišeš. Lahko na 

vejice fotografije pripneš s kljukicami. 

Kako boš okrasil svoje družinsko drevo prepuščam tvoji ustvarjalnosti. 

Še namig! Jaz rada ustvarjam ob glasbi, zato ti na naslednji povezavi pošiljam 

predlog, ki bo lepa zvočna kulisa medtem ko boš delal. Gre za klavirsko glasbo 

najlepših Disneyjevih risank vseh časov. 

https://www.youtube.com/watch?v=g8NVwN0_mks 

 

Veselim se fotografij tvojega izdelka in te lepo pozdravljam! 

https://www.youtube.com/watch?v=g8NVwN0_mks
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