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

Škrat nam je zaupal: 

 

Škratu in škratom pomagačem so v veliko oporo tudi njihovi bratranci palčki. 

Ti so zelo nagajivi in radoživi. Predvsem pa radovedni.  

Veliko tekajo, skačejo, spremljajo škrate pomagače 

s pretvezo, da bodo tudi oni pomagali. 

V resnici jih pa predvsem zanima, kako gre otrokom.  

Tako se prav vsak dan razbežijo po okolici.  

Škrati pomagači so škratu poročali, 

da so palčke videli po hišah, blokih, stanovanjih.   

Prav povsod, kjer bivajo otroci.  

Palčki namreč radi skrivaj opazujejo otroke pri igri in delu. 

Veseli so bili, ko so videli,  

da se otroci spomnijo na svoje prstke palčke,  

ko štejejo in računajo.  

Najbolj so bili navdušeni, ko so videli, 

da otroci že pravilno poimenujejo 

svoje prstke palčke. Saj res, kako se že imenujejo? 

 

 

 

 

 

PALEC, KAZALEC, SREDINEC, PRSTANEC, MEZINEC.  

Zakaj le se tako imenujejo? 

PALEC /palček 

KAZALEC /ta rad kaže 

SREDINEC /ta je glavni na sredi 

PRSTANEC /ker rad nosi prstan 

MEZINEC /ker je »mezimica« - miljenec vseh 
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Se mogoče spomniš pravljice o Rdečem in Rumenem palčku? 

Zdaj ji lahko ponovno prisluhneš tako, da sam sodeluješ s svojimi prstki palčki. 
 
Posnetek pravljice najdeš na spletni strani naše šole, pod »Spletno učenje na domu :)«, odpre se ti 
seznam učnih vsebin za 1. razred – 7. teden, nahaja se kjer piše Podaljšano bivanje – 7. Popestrimo 
popoldan.  

 



Tvoj PALEC na levi roki je Rumeni palček,  

na desni pa Rdeči palček.  

 

Pa začnimo… 

PALCA skrij v pesti.   

 

Ko Palček odpre vrata hišice TAP  

– razpri ostale štiri prste. 

Ko Palček stopi iz hišice TAP  

– odpri še PALEC.  

Tako ostane odprta cela dlan.  

 

Ko zapre vrata hišice TAP  

– zapri ostale štiri prste 

 in tako ostane zunaj pesti samo PALEC.  

 

Ko Palček pride domov, odpre vrata hišice TAP  

– razpri ostale štiri prste. 

Ko Palček stopi v hišico TAP  

– upogni PALEC.  

 

Ko zapre vrata hišice TAP  

– zapri še ostale štiri prste 

 in tako je tudi PALEC v zaprti pesti.  

 

Tako krepimo prstno motoriko, kar pomaga tudi pri učenju matematike. 
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  PESMICA O PRSTKIH – TA PRAVI 
Pa še ena ljudska o prstkih – človeških bratcih nagajivih palčkov … 
 
Najprej prisluhnimo pesmici. 
Najdeš jo na spletni strani naše šole, pod »Spletno učenje na domu :)«, odpre se ti seznam učnih 
vsebin za 1. razred – 8. teden, nahaja se kjer piše Podaljšano bivanje – 8. Popestrimo popoldan. 
 

TA PRAVI  – PIJMO, ŽEJO UGASIMO. 

Prste držimo v pesteh, samo palec iztegnemo. Najprej vadimo z vodilno roko, s 
katero pišemo. S palcem pokažemo, kako navidezno pijemo (v usta). 



TA PRAVI  – JEJMO, NIKOMUR NE POVEJMO! 

Prste držimo v pesti, samo kazalec izpostavimo. Z njim pokažemo, kako 
navidezno jemo. 

 

TA PRAVI (sredinec) – KJE DOBIMO, DA SI TREBUŠČKE ZADEBELIMO? 
Prste razpremo, sredinec izpostavimo in ga podaljšamo (dvignemo 
roko).  
Z drugo roko zaokrožimo po trebuhu. 

 

TA PRAVI (prstanec) – V SKRINJO VLOMIMO IN MAMICI VZEMIMO! 
 S prsti pomigamo in z drugo roko primemo prstanec. 
 
 

TA (mezinec) IZ ZIBKE GLEDAL – MAMI VSE POVEDAL. 
BRATCI, KAJ STORIMO? 
OVADUHA NATEPIMO! 
NA, NA ,NA, TU IMAŠ, 
KI VSE IZDAŠ! 

Prste držimo v pesti, samo mezinec izpostavimo. V drugi roki, razpremo prste, 
skrijemo palec, prstanec in mezinec. S kazalcem in sredincem narahlo 
»potepemo« mezinec druge roke. 

 
Palčki so bili zelo veseli,  

ko so slišali pesmice o svojih človeških bratcih. 

In so jo hitro ucvrli na dvorišče Ukmarčka  

se igrat skrivalnice in se gugat na vejah naših dreves.  

Ko pa se zvečeri in je že Luna na nebu, 

pa se kaj hitro odpravijo spančkat. 

 Prav tako kot Rdeči in Rumeni palček … 
 
 
 

~ °O° ~ °O°~ °O° ~ °O°~ °O° ~ °O°~ °O° ~ °O°~ °O° ~ °O°~ °O° ~ °O°~ °O° ~ °O°~°O 
 

PA ŠE TO ... 
 

Prisrčno vas pozdravljamo in KMALU SE SPET VIDIMO.  
Do takrat imejte se lepo in skrbno delajte za šolo! 
 
 
Učitelji podaljšanega bivanja 1. razreda: 
 
Teja Pelicon Weber ~ Boštjan Bonin ~ Gordana Pavlović 
 
 


