
IGRAJTE SE Z ECE
Skozi igro boste ustvarjali, odkrivali lepote jeseni,  
se nadihali svežega zraka in krepili energijo  
za zdravo jesen in zimo.
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Nariši pike po koordinatah in jih med seboj poveži s črtami. 
Tvoj trud bo nagrajen s sladkim sadežem.
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OD PIKE DO PIKE

Ali veš, da hruške krepijo 
odpornost in dvigajo energijo? 

Uživanje hruške pospeši okrevanje 
pri gripi in prehladu.



Narava se je ovila v čudovite jesenske barve in z dežnimi kapljami zrastejo luže, po katerih je vedno  
veselje skakati. Pobarvaj sestrico in bratca, ki vsak dan izkoristita za igro na prostem.

POBARVAJ PO SVOJE

Ali veš, da zaradi sonca voda izhlapeva v 
oblake in kot dež pade nazaj na zemljo?

Iz energije vode, ki se steka v reke, 
pridobivamo električno energijo.



Poišči deset razlik med ilustracijama.

Jeseni se narava umiri in odene v čudovite 
jesenske barve. Za nekatere je to najlepši 
nasmeh leta. Zasej semena, da bodo 
spomladi iz njih zrasle nove rastline.

POIŠČI RAZLIKE



V naravi je ogromno kotičkov, ki vabijo k igri. Vzemi spodnji seznam, 
svinčnik in zvrhan koš radovednosti in se s staršema odpravi v jesenski gozd. 
Raziskuj in poišči predmete na seznamu.

RAZISKUJ IN  
SPOZNAVAJ GOZD

Gozdovi so velik očiščevalec zraka in vir 
kisika, ki je nujno potreben za življenje. Prav 
tako čistijo vodo in povečujejo zaloge vode.
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Sprehodi se po naravi, uživaj v šelestenju 
odpadlega listja in se naužij svežega zraka. 
Ostani zdrav in poln energije.

Iz črnega papirja izreži ušesa, oči in smrček. Delo si 
olajšaš tako, da list papirja prepogneš in izrežeš obe 
ušesi hkrati. Enako narediš pri očesih.

Če je tvoj javorjev list zelo ukrivljen, ga prej zravnaj tako, da 
ga vložiš v debelo, težko knjigo in pustiš čez noč. Nato na 
javorjev list nalepi ušesa, oči, gibljive oči, smrček in brčice.

Za brčice lahko uporabiš kar pecelj z javorjevega lista, ki 
ga narežeš na manjše koščke.

Svojo lisičko prilepi na barvno podlago.
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IZDELAJ LISIČKO

Za izdelavo potrebuješ:
• javorjev list
• list papirja za ozadje
• črn papir za ušesa, oči in smrček
• dve gibljivi očesi
• škarje
• lepilo

Izdelaj prikupno 
lisičko po spodnjih 
navodilih.


