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Vreme nam v zadnjih dnevih res služi. Verjetno si opazil koliko živali se je že prebudilo, 

prišlo na plano. Tudi ptice selivke so priletele nazaj v naše kraje.  

Številne živali imajo mladičke tudi labodi. Zagotovo si že kdaj srečal laboda, to veliko 

močno, dolgovrato in snežno belo vodno ptico. Prehranjuje se z rastlinami. Prebiva na morju, 

ribnikih, jezerih, rekah, kjer tudi gnezdi. Če si pozabil kako zgleda labod, se sprehodi do 

Savinje. Tam boš videl zaljubljene pare. Gnezdo si napravijo iz vodnih rastlin. V gnezdo 

izležejo med 3 in 8 jajc iz katerih se izvalijo mladički. Mladički so umazano rjave barve, ko 

odrastejo so beli.  

 



SAMOSTOJNO UČENJE (SU): 

 

UČNO-VZGOJNE VSEBINE: 

Učenec opravi delo (domača naloga, učni listi), ki so ga pripravile razredničarke.  

 

Učenec gre v spremstvu staršev, sorojencev na sprehod do Savinje. Tam z opazovanjem 

spoznava laboda.   

 

 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA (UPČ): 

 

UČNO-VZGOJNE VSEBINE: 

Učenec izdela laboda iz papirja, serviete po navodilih.  

 

NAVODILA ZA LIKOVNO USTVARJANJE 

1. LIKOVNO USTVARJANJE- LABOD (ORIGAMI) 

Verjetno ni velikonočnega kosila brez prazničnega pogrinjka, saj jemo tudi z očmi. Da bo tvoj 

praznični obred dobil še piko na i, smo ti pripravili idejo za lep in okusen praznični pogrinjek, 

ki bo zagotovo navdušil tvoje najdražje.  

 

Vir: www.napkins.com 



 

 

 

2. LIKOVNO USTVARJANJE – LABOD IZ PAPIRJA 

Klikneš na internetni naslov 

https://www.youtube.com/watch?v=BWJPPURTuJY&feature=share, ki te vodi do 

youtube navodil za ustvarjanje. Natančno si oglej postopek in ga upoštevaj.  

 

 

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST (SD): 

 

UČNO-VZGOJNE VSEBINE: 

Učenec gre v spremstvu staršev, sorojencev na sprehod ob reki Savinji. Tam se igra na 

prostem, se nadiha svežega zraka, se sprosti in nateče, sprosti odvečno energijo. 

 

Učenec se sprošča ob poslušanju posnetka skladbe Labod iz Živalskega karnevala dostopni 

na https://www.youtube.com/watch?v=6KMMgR_TkOs. 

 

Pozorno poslušaj posnetek skladbe Labod iz Živalskega karnevala skladatelja Camille Saints- 

Saens. Med poslušanjem  se udobno namesti, zapri oči in si predstavljaj, da si labod. Po 

poslušanju povej, kaj si si predstavljal, občutil, doživel, ko si bil labod.  

 

IZZIV: Camille Saints- Saens je francoski skladatelj, ki v skladbi Živalski karneval glasbeno 

predstavi gibanja, oglašanja, vedenja nekaterih živali: laboda in drugih. Prisluhni celotni 

skladbi in poskušaj ugotoviti čim več živali, ki jih je predstavil. Posnetek je dostopen na 

povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=1L993HNAa8M.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWJPPURTuJY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=6KMMgR_TkOs
https://www.youtube.com/watch?v=1L993HNAa8M


 

 

Učenec se sprošča ob gibanju ob poslušanju posnetka skladbe Labod iz Živalskega karnevala.  

 

Še enkrat poslušaj posnetek skladbe Labod iz Živalskega karnevala in se med poslušanjem 

gibaj kot labod. Lahko visoko dvigneš krila, zaplavaš, skloniš ali dvigneš svoj dolg vrat, 

poletiš… Prepusti se domišljiji. Po poslušanju in gibanju povej, kaj vse si počel kot labod.  

 

 

 
 

 

 

 

Učitelji Julija, Dejan in Erika bomo zelo veseli, če se nam oglasiš na naše e-mail naslove. 

Veseli bomo fotografij tvojega laboda  (ali celo obeh) ali pa kakršnekoli fotografije,  

kako te dneve preživljaš doma.  

 

Učiteljica Julija je v svoj objektiv ujela živali na spodnji fotografiji. Jih prepoznate?! 

 

 


