
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ozadja  

Natančno preberi navodila, vsako točko posebej.  

Nato nariši ali pobarvaj kot je zapisano. 



 

  

 

 

 

1. Levo na nebu sveti polna luna.  

2. Obdaja jo vse polno zvezd. 

3. Ulične svetilke oddajajo megleno svetlobo. 

4. Na desni svetilki ždi sova in huka. 

5. Po potki se sprehajata dva zaljubljena para. 

6. Pod klopco preži potepuški muc. 

7. Za klopco je kamniti vodnjak želja. 

8. Za parkom je videti osvetljeno mesto. 

9. Najviše se vzpenjajo tri stolpnice v daljavi. 

 

 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



 

 

 

 

  
 

 

 

1. Po zraku pluje rdeč balon na vroči zrak. 

2. Drsi med tremi oblaki. 

3. Sledi mu pisan balon. 

4. Na hribu stoji velika hiša. 

5. Ima štiri okna s polkni. 

6. Zraven nje je velik lesen hlev. 

7. Na hribu pod hišo se pase pet krav in črn bik. 

8. Levo in desno ob cesti so njive zrele pšenice. 

9. Po cesti pelje rdeč traktor s prikolico. 

 

 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



 

 

  

 

 

1. Visoko nad hribi letajo trije jadralni padalci. 

2. Eden je zelen, drugi moder in tretji pisan. 

3. Pod njimi sta en rumen in en rdeč jadralni zmaj. 

4. Po cesti proti hribom vozijo trije avtomobili. 

5. Zadnji ima počitniško prikolico. 

6. Ob cesti je speljana kolesarska steza. 

7. Po njej proti hribom hiti štiričlanska družina. 

8. Med drevesi je drevesna hišica z lestvijo iz vrvi. 

9. Na travniku pred gozdom šotorijo taborniki. 

10. Na sredi imajo velik taborni ogenj. 

11. Zraven njega je drog z zastavo. 

12. Na levi strani ceste je jezero. 

13. V njem je sedem plavalcev. 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



 

 

  

 

 

1. Po nebu kroži jata petnajstih živahnih lastovic. 

2. Na največjem drevesu je trinajst rdečih jabolk. 

3. Pod njim so tri klopce. 

4. Na eni sedita dedek in babica. 

5. Zraven njiju Piki gloda kost. 

6. Na sosednji klopci Vili bere časopis. 

7. Na drugem drevesu raste devet zelenih jabolk. 

8. Na tretjem drevesu pa sedem rumenih. 

9. Pod ostalimi drevesi so cvetoči grmički. 

10. Po potki se sprehajata mami in oči. 

11. Jaz s skirojem hitim za njima. 

12. V jezeru sta dva čolna na vesla. 

13. V vsakem sta po dva turista. 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



 

 

 

  

 

 

1. Na desni strani neba je veliko sonce. 

2. Iz leve prihajata dva majhna oblačka. 

3. Pod oblaki letijo tri štorklje. 

4. Na mostu stoji stric Poldi in lovi ribe. 

5. Opazuje ga mala Maja. 

6. Oba imata na glavah velike slamnike. 

7. V reki plava sedem velikih in tri male ribe. 

8. Na desnem obrežju se čistijo štiri race. 

9. Z druge strani jih opazujeta dva racaka. 

10. Na desnem hribu rasteta dva listavca. 

11. Na nasprotnem hribu stojijo tri smreke. 

 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



  

 

 

1. Pred ograjo je vedro z belo barvo in čopičem. 

2. Pol stare rjave ograje je že prebarvane. 

3. Po nepobarvanem delu se sprehaja muca. 

4. Pred grmovjem leži pleskar in drema. 

5. Zraven njega je ostanek sendviča. 

6. Kuža Miško ga z navdušenjem ovohava. 

7. Grmički so polni vijoličastih cvetov. 

8. Na drevesu zorijo rumene hruške. 

9. Za ograjo je lestev prislonjena h krošnji. 

10. Na njej stoji deček in nabira sočne hruške. 

11. Z vrha krošnje ga opazuje škorec. 

 

 

 

 



  

 

 

1. Na nebu nad ledeniki so trije nevihtni oblaki. 

2. Iz njih močno sneži. 

3. V daljavi pristaja helikopter. 

4. Nad oblaki leti majhno letalo. 

5. Iz desne po morju pluje potniška ladja. 

6. Iz nasprotne smeri prihaja tovorna ladja. 

7. Prevaža sedem pisanih zabojnikov. 

8. Iz največjega ledenika se spuščajo pingvini. 

9. Na površje je priplaval tudi kit. 

10. Od ledenika se je odlomil kos ledu. 

11. Na njem poležava mrož. 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



 

  

 

 

 

 

1. Babičina hiša ima rdečo streho.  

2. Ker babica peče dišeč kruh, se iz dimnika kadi. 

3. Pred hišo poležava ovčar Reksi. 

4. Družbo mu dela muca Miška. 

5. Z dreves ob hiši me vabijo rdeče češnje. 

6. Tudi kosi jih veselo zobajo. 

7. Na travniku ob potki vidim tri sosedove fante. 

8. Igrajo nogomet z rdeče črno žogo. 

9. Po potki prihaja teta Mica s Šnufijem. 

10. Za njima poskakuje sestrična Marjanca. 

11. Na pašniku za ograjo se pasejo tri rjave krave. 

12. Na oddaljenem hribu sta še dve hiši. 

13. Na nebu so štirje puhasti oblački. 

 

 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 

blatna 



  

 

 

1. Po nebu letata dva orla in opazujeta gozd. 

2. Tudi sova na vrhu prednje smreke opazuje. 

3. Pod njo sta v krošnji še dve radovedni uharici. 

4. Pod smreko ima dom ježja družina. 

5. Jež in ježevka imata kar devet malih ježkov. 

6. Po potki se sprehaja zaspana medvedka. 

7. Za njo stopicljata dva mladička. 

8. Levo ob potki lisica zoba gozdne jagode. 

9. V duplu najbližjega listavca živi veverica. 

10. V krošnji gnezdi šoja. 

11. Na deblu v ozadju žolna išče slastne žuželke. 

12. Na vrhu najbolj oddaljene smreke tiči jastreb. 

13. Ker je ves teden deževalo, je gozd poln gob. 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



  

 

 

 

1. Na najvišjem hribu je stara kamnita hiša. 

2. Ima slamnato streho. 

3. Na njej je dimnik, iz katerega se kadi. 

4. Proti dolini vodi blatna vijugasta cesta. 

5. Na planoti pod malim oblakom stoji kozolec. 

6. Okrog njega je vinograd. 

7. Na pašniku pod njim se pase čreda ovac. 

8. Med njimi je tudi oven in ena črna ovca. 

9. Pastir jih opazuje in piska na piščal. 

10. Na travniku pred grmovjem kmet kosi. 

11. Visoko nad oblaki sije vroče sonce. 

 

Nariši po 

navodilih! 



  

 

 

1. Svetilničar je prižgal opozorilno luč. 

2. Od vrat svetilnika vodi pot proti obali. 

3. Ob njej se paseta dva oslička. 

4. Pot se konča pri lesenem pomolu. 

5. Na pomol je privezana stara jadrnica. 

6. Ob njej se ziblje še rdeč ribiški čoln. 

7. Tudi na oddaljenem otoku je svetilnik. 

8. Ob njem stoji kamnita hiša z modrimi okni. 

9. Zraven rastejo trije razvejani borovci. 

10. Iz manjšega oblaka bliska strela. 

11. Na nebu so še trije nevihtni oblaki. 

12. Pod njimi letajo galebi. 

13. V daljavi so tri jadrnice. 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



  

 

 

1. Po nebu frfota sedem pisanih metuljev. 

2. Eden je pristal na ločju na desni strani ribnika. 

3. Med levim ločjem si je pajek spletel mrežo. 

4. V ribniku so trije veliki lokvanjevi listi. 

5. Na njih se sončijo glasne zelene žabe. 

6. V vodi je opaziti še tri nagajive žabice. 

7. Pred ribnikom počivajo tri race. 

8. Družbo jim dela važen racak. 

9. Okrog njih se podi pet malih račk. 

10. Na desni strani ribnika se čisti goska. 

11. Izza oblaka sveti sonce. 

 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



 

  

 

 

1. Na oblaku sedi vila in trosi vilinski prah. 

2. Okrog nje letajo tri sestrice. 

3. Na vrh hriba je graščina z dvema stolpoma. 

4. Okrog stolpov se prepletata cvetoči ovijalki. 

5. Od gradu navzdol se vije prašna cesta. 

6. Po njej jezdi osamljeni vitez. 

7. Pod mavrico leta rdeč zmaj z dolgim repom. 

8. Na travniku je gobja vas. 

9. V njej živi sedem bradatih zelenih škratov. 

10. Imajo rdeče čepice z modrimi cofki. 

11. Zraven njih se pase samorog. 

 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



  

 

 

 

1. Na največji skali ždi mogočen črn zmaj. 

2. Opazuje zmajevko, ki leta pod oblakom. 

3. Pod njim se igra devet zelenih zmajčkov. 

4. V krošnjah dreves se skriva sedem palčkov. 

5. Pred največjo smreko rajajo tri gozdne vile. 

6. Iz desnega vrha bruha žareča lava. 

7. Nad njo je veliko dima. 

8. Na najnižjem vrhu je zmajevo gnezdo. 

9. Pod skalami počiva varuh gozda. 

 

Nariši po 

navodilih! 



 

 

1. Levo od največjega drevesa je velik grm. 

2. Pred drevesom sedi deklica in bere knjigo. 

3. Zraven nje drema črn kuža. 

4. Na drevesu veselo žvrgolijo trije kosi. 

5. Desno od potke cvetijo marjetice. 

6. Pod desnim drevesom je očka s kosilnico. 

7. Nad tem drevesom žari poletno sonce. 

8. Okrog njega so trije puhasti oblaki. 

9. V ozadju se dvigajo visoke zasnežene gore. 

10. Po potki se približuje kolesar. 

11. V daljavi nariši še tri drevesa. 

 

 

 

 

Nariši po 

navodilih! 



  

 

 

 

1. Izza največjega oblaka kuka sonce. 

2. Mavrica ima sedem barv. Katere? 

3. Pod mavrico je še en oblak. 

4. Na desnem bregu je rumena hiška. 

5. Ima rdečo streho. 

6. Zraven nje raste veliko drevo. 

7. V modrem čolnu sedi dedek in lovi ribe. 

8. Na glavi ima zelen klobuk s peresom. 

9. Na največjem valu se ziblje še en čoln. 

10. V njem vesla deček s čepico na glavi. 

11. Za njim sedi deklica s čopki. 

12. Okrog njiju plava sedem rib. 

13. Na levem bregu se pase rjav konj s črno grivo. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 

blatna 


