
~~~~     Dragi prvošolčki z Ukmarčka, spoštovani starši!       ~~~~ 

Škrat nam je zaupal: 
 

Škratu in škratom pomagačem so v veliko oporo tudi palčki. 

Ti so zelo nagajivi in radoživi. 

Ločijo se po barvah svojih čepic na špik. 

Tako so rdeči, rumeni, zeleni, modri, oranžni ... palčki. 

Najrajši plezajo po drevesih, se prekopicujejo,  

raziskujejo korenine mogočnih dreves, ki kukajo iz zemlje in se skrivajo v travi. 

Zanje je že najmanjše drobceno mlado drevo orjaško drevo. 

Zakaj misliš, da je tako? 

Zakaj? Zato seveda, ker so palčki tako majceni … 

Nič večji od tvojih prstkov na tvojih ročicah.  

In zato obožujejo otroške ročice  

in njihove prstke imajo za svoje človeške bratce. 

Zelo veliko jim pomeni,  

da otroci vejo, kako se njihovi bratci imenujejo. 

Če tega še ne veš ali si mogoče pozabil-a, 

je zdaj priložnost, da to osvojiš ali ponoviš. 

Drugače so palčki zelo prijazni in 

ko je treba pomagati,  

vedno priskočijo na pomoč svojim bratrancem škratom. 

Pa tudi zobnim miškam, če jih le-te potrebujejo … 

Ker so iskrivi in nagajivi in hitri kot morski vetrc, 

pa še večinoma nevidni, jih verjetno še nisi srečal-a. 

A zagotovo so že bili pri tebi doma, 

saj so jih škratki zelo pohvalili 

Škratu Modrecu na Ukmarčku. 

Njihova pomoč je neprecenljiva. 

Ne vemo, kolikokrat so ti prišepnili pravi odgovor, 

ko ti kak račun ni šel v glavo ... 

Ali pomagali s svojimi bratci prstki. 

Vsakič, ko ti prstki pomagajo preštevati, seštevati in odštevati, 

so palčki zagotovo v bližini… 
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  IGRA S PRSTKI       
 
Otroci, se spomnite, kako se imenujejo prsti na rokah? 
 
Najprej prisluhnimo pesmici. 
Najdeš ga na spletni strani naše šole, pod »Spletno učenje na domu :)«, odpre se ti seznam učnih vsebin 
za 1. razred, nahaja se kjer piše Podaljšano bivanje.  



 
Nato pripravimo ročice in jih stisnimo v peščice (v pest). Iztegnimo prvi prst na desni roki in prvi prst na 

levi roki. Kako se že imenuje? PALEC je seveda .  Usedimo se za mizo ali na tla in pripravimo prsta za 

trkanje po mizi ali tleh (podobno kot igrica LETI, LETI) 
 
Zdaj pa ponovno prisluhnimo  pesmici in skupaj zapojmo: 

 
  PESMICA: IGRAMO SE S PRSTKI  
 (Igramo se – slovenska ljudska) 
 

Refren 
IGRAMO SE, IGRAMO SE, 
VESELO TRKAMO. 
IGRAMO SE, IGRAMO SE, 
VESELO TRKAMO. 

 Prste držimo v pesteh, samo palca  izpostavimo. Z njima trkamo po mizi ali tleh. 

KO PALEC SE UTRUDI, 
 Posebej pokažemo palca. 
KAZALEC KOJ ZAČNE. 

Prste držimo v pesteh, samo kazalca  izpostavimo. 

IGRAMO SE… 
 Trkamo s kazalcema. 
KO KAZALEC SE UTRUDI, 
 Posebej pokažemo kazalca. 
SREDINEC KOJ ZAČNE. 
 Posebej pokažemo sredinca. 
IGRAMO SE… 
 Prste držimo v pesteh, samo sredinca izpostavimo. 
KO SREDINEC SE UTRUDI, 
 Posebej pokažemo sredinca. 
PRSTANEC KOJ ZAČNE. 
 Posebej pokažemo prstanca. 
IGRAMO SE… 
 Prste držimo v pesteh, samo prstanca izpostavimo. 
KO PRSTANEC SE UTRUDI, 

Posebej pokažemo prstanca.  
MEZINEC KOJ ZAČNE. 
 Posebej pokažemo mezinca. 
IGRAMO SE… 

Prste držimo v pesteh, samo mezinca izpostavimo. 
  
S pesmico krepimo prstno motoriko, kar pomaga tudi pri učenju matematike. 
 



Palčki so bili zelo veseli, ko so slišali pesmice o svojih 

človeških bratcih.  

In so jo hitro ucvrli do dvorišča na Ukmarčku, dalje 

raziskovat korenine dreves. 

Tam je njihov domek. Zemlja jim daje zavetje.  

Zato jo zelo spoštujejo in cenijo. 

Vsak zvečer se ji zahvalijo za njeno dobroto, 

preden se odpravijo med njene korenine in travico na 

zaslužen počitek. 
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     D A N   Z E M L J E 
 
A veste otroci, da bo v sredo 22. aprila 2020 praznik 
Zemlje.  
Vsako leto se ljudje po celem svetu na ta dan spomnijo 
na Zemljo. 
 
Kaj nam Zemlja daje? 
Kako skrbimo mi za njo? 
 Pomisli in povej …  

 
 
 

 
 

                           
 
 
Prisrčno vas pozdravljamo učitelji podaljšanega bivanja 1. razreda: 
 
Teja Pelicon Weber ~ Boštjan Bonin ~ Gordana Pavlović 


