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Potem, ko si prebral-a knjigo, si v zvezek za književnost (brezčrtna in 

črtasta stran) napiši naslov Ela Peroci : Moj dežnik je lahko balon.

Nato zapiši književne osebe, čas dogajanja in kraj dogajanja na način,       

ki ti je najljubši (lahko je v obliki miselnega vzorca ). Primer:  

KRAJ

DOGAJANJA

ob reki

v mestu

v zraku



Naloge:

❖ Na brezčrtno stran nariši klobuk in 

vanj napiši pesem o klobuku.

❖Ali si želiš potovati z balonom? 

Primi za kljuko svojega dežnika, zapri 

oči in močno si zaželi, da bi letel-a.            

Tvoj dežnik bo postal balon. 

Kam si želiš poleteti? Opiši svoje 

potovanje med oblaki.



Odgovori na vprašanja in jih prepiši v zvezek.

1. Jelka se je žogala na trati ob potoku.               

Njena žoga je bila:

a) velika, modra.

b) nova, rumena.

c) stara, rdeča.

d) nova, rdeča.

2. Dežnik je postal balon. Jelko je nosil

a) nad kranjskimi ulicami.

b) nad tržaškimi ulicami.

c) nad ljubljanskimi ulicami.

3. Jelka je s svojim dežnikom pristala

a) v deželi Klobučariji.

b) v deželi Dežnikariji.

c) v deželi Vsevidi.

4. Jelkino žogo je našel

a) Vseved.

b) Vsevid.

c) Vseznal.

d) Vsesliš.

5. Jelka je s klobuki obdarovala

a) mamo, strica, babico, očeta, dedka, 

teto in sestrico.

b) mamo, očeta, babico, dedka, teto in 

bratca.

c) mamo, babico, očeta, teto, dedka in 

sestrico.



➢Kaj vse bi rad-a videl-a, če bi imel-a klobuk Vsevida? 

Dokončaj povedi:

➢Če bi bil-a Vsevid, bi….

➢Če bi imel-a čarovniški klobuk, bi… 



V zvezek napiši naslov Odgovori na vprašanja. Piši s polni odgovori.

1. Zakaj se je Jelka igrala sama?

2. Kdo se je razjezil, ko izgubila žogo?

3. Kaj je storila Jelka?

4. Opiši deželo Klobučarijo (vsaj 3 lastnosti).

5. Kdo je našel Jelkino žogo?

6. Za koga je Jelka izbrala klobuke?

7. Zakaj Jelka ne potrebuje klobuka?



Besedilo prepiši s pisanimi črkami.

Prepis

VSAK JE UTRGAL KLOBUK IN SE Z NJIM POKRIL. 

MIŠKO JE BIL POD RDEČIM KLOBUKOM KAPITAN 

POTNIŠKE LADJE »RACA«, ČENČA Z BELIM KLOBUKOM 

JE BILA BALETKA, PIKA Z MODRIM KLOBUKOM JE BILA 

GOSPODIČNA, CENČEK S PISANIM KLOBUKOM JE BIL 

ŠOFER IN JURIJ Z ZELENIM JE BIL PILOT.



V zvezek napiši naslov       

Moj dan v Klobučariji.

Kateri klobuk v deželi 

Klobučarije bi si izbral-a?

Nariši ga in opiši, kaj si

postal-a.



Če želiš, lahko za konec tudi izdelaš svoj origami klobuk, 

ga porišeš ali samo pobarvaš.





Lahko pa na origami klobuk

napišeš kratko pesmico ali 

uganko o klobuku in to 

pošlješ.


