
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upam, da si lepo preživel/a praznične dni in da si pojedel/la veliko čokoladnih jajčk.  

Jaz sem se odločila, da si bomo letos velikonočne praznike kar malo podaljšali.   

 

1. ura (torek) 

Naštej pet stvari, ki ti najprej pridejo na misel, ko slišiš besedo Easter (velika noč). Jih 

lahko nekaj uganem? Stavim, da si omenil/a vsaj eno izmed naslednjih besed:                  

Easter eggs, bunny, chocolate eggs (pirhi, zajček, čokoladna jajčka). Sem uganila?  

Zdaj pa poslušaj in ponovi nekaj besed, ki so povezane z veliko nočjo. Nato jih poišči 

še v besedni mreži - Happy Easter. Sedaj pa vzemi zvezek, napiši naslov Easter in si 

besede nariši in zapiši.  

Zagotovo si že slišal/a za velikonočnega zajčka (Easter Bunny). On je tisti, ki otrokom 

skrije čokoladna jajčka, otroci pa jih morajo poiskati. Tej velikonočni tradiciji rečemo 

Easter Egg Hunt (lov na pirhe). To je igra, ki jo imajo radi vsi, tudi glavna junakinja 

risanke, ki si jo boš danes ogledal/a: Peppa Pig (Pujsa Pepa).  Risanko si oglej na tej 

povezavi: Easter Bunny. 

Pujsa Pepa in njeni prijatelji obiščejo prijateljico zajčico, da bi tam iskali čokoladna 

jajčka. Ker je velikonočni zajček zelo sramežljiv, ne bo prišel, dokler so otroci zunaj. 

Zato ga čakajo v hiši. Tam se sprašujejo, kakšen velikonočni zajček sploh je. Vsak 

izmed njih ima svojo predstavo. Fantje seveda mislijo, da je kot super junak, dekleta 

mu dodajo čarobno palčko, ovčka pa pravi, da je neviden. Kaj pa ti misliš? Kakšen je 

po tvoje velikonočni zajček?  

 

Naloga: Nariši velikonočnega zajčka. Domišljiji pusti prosto pot in nariši takšnega, kot 

ti misliš da je, oziroma takšnega, kot bi si ti želel/a srečati.  Prepričana sem, da bodo 

tvoje ideje izvirne, kot vsakič. Če želiš svojega zajčka pokazati svojim sošolcem in meni, 

pa veš, kaj moraš storiti…  (Padlet) 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Happy_easter_lx89798up
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4
https://padlet.com/katjagrintal/7mjfkx5nnwuk


 

2. ura (sreda) 

 

Najprej ponovi besede povezane z veliko nočjo. Poslušaj in poveži: Easter 

Otroci iščejo jajčka. Oglej si sliko, poslušaj besede in odgovori na vprašanja. Koliko 

pirhov se skriva v gnezdu, na klopci, …? Easter Egg Hunt 

Seveda našega velikonočnega tedna ne moremo zaključiti brez igre. Spodaj imaš opis 

treh iger, ti pa izberi, katero se boste z družino igrali. Lahko tudi vse tri.   

 

 
 

Pri tej igri potrebuješ čokoladna jajčka ali kakšne druge bonbone v 

obliki jajčk. Igrate se lahko na tleh ali mizi. Vsak igralec potrebuje 

slamico in en bonbon, ki ga mora s pihanjem skozi slamico spraviti 

do vnaprej določene točke/cilja.  

 

 

Pirh položiš na žlico in z njim hitiš do ciljne črte, ki jo določite vnaprej. 

Zmaga tisti, ki je najhitrejši in mu jajce ne pade na tla.  

 

 

Zadnja igra gre takole. Vsak izmed igralcev prejme štiri sladkarije (bonbon, 

liziko, čokoladni jajček, …). Na sredino mize položite preostale sladkarije. 

Vsak igralec meče kocko. Glede na to, katero številko vržeš, narediš tole:

 

              Vzemi eno sladkarijo.                     Eno sladkarijo vrni na kup.                                                    

  

              Vzemi dve sladkariji.       Vzemi eno sladkarijo od soigralca.                     

 

              Enkrat ne mečeš.                     Vzemi dve sladkariji od soigralca.       

 

Zmaga tisti, ki prvi dobi 10 sladkarij.     

https://www.liveworksheets.com/er107033jd
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_yt94791yc

