Natančno preberi navodila.
Nato nariši ali pobarvaj kot je zapisano.

OZADJA

1. Rumeno hišo pokrivajo rdeči strešniki. Nariši in pobarvaj.
2. Dimnik je kamnit.
3. Na strehi gnezdijo štorklje.

Nariši in
pobarvaj po
navodilih!

4. Okenski okvirji in polkna so rjave barve.
5. Na okenski polici podstrešne sobe je lončnica s petimi modrimi cvetovi.
6. Vrata so rdeča z okencem na sredini.
7. Skozi največje okno mama opazuje očeta, kako kosi zelenico pred oknom.
8. Potka je tlakovana.
9. Na levi strani potke je lesena pasja uta.
10. Pred njo počiva Floki.
11. Na drevesu zorijo slive.
12. Dokončaj sliko kot želiš.

1. Skozi okno z roza zavesami vidim drevo polno zrelih češenj.

Nariši in
pobarvaj po
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2. Tudi na mizi je sadje. V skledi so tri rdeča jabolka, zelena hruška in dve banani.
3. Zraven je steklena vaza s šopkom marjetic.
4. Nad mizo so tri slike. Na prvi je mali Tine, na drugi je zbrana vsa družina, na
tretji pa starejša sestra Meta.
5. Tine se pravkar plazi mimo omarice z dudo v ustih.
6. Premika se proti plišastemu medvedku, ki leži pred mizo.
7. Sledi mu muca Sivka.
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1. Neža uživa v peneči kopeli.
2. Družbo ji delajo tri gumijaste račke.
3. Tudi na zavesi so račke, šest malih in dve veliki.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Okrog svetlo modre banje je nastala velika luža.
Na spodnji polici nad banjo so tri plastenke, dve z sadnim milom in ena s šamponom.
Na zgornji polici so zložene štiri rumene brisače.
Desno od umivalnika je obešena zelena brisača.
Med umivalnikom in brisačo je podajalnik mila.
Na levi strani umivalnika je lonček s tremi zobnimi ščetkami in tubo zobne paste.
Nad umivalnikom je okno, skozi katerega sije sonce.

1. Pod črtasto odejo spi Pavel. Ima oranžne lase.
Nariši in
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2.
3.
4.
5.

Pri njegovih nogah spi v klobčič zvita muca Belka.
Skozi okno sveti polna luna, ki jo obkrožajo zvezde.
Rumene zvezdice so tudi na temno modri zavesi.
Pred posteljo so copati in plišasti kuža, ki je padel s postelje.

6. Na omarici je nočna lučka.
7. Nad njo je polica s petimi knjigami in kaktusom.
8. Na vrata je prilepljen plakat s Pavlovim najljubšim superjunakom.
9. Pohištvo je leseno.
10. Na tleh je parket.

1. Na prazen papir na steni nariši svoj portret.
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2. Na polici pod njim so razstavljene podobe iz kock.
3. Na spodnji polici medvedku delajo družbo trije pliškoti.
4. Na polici z lokomotivo nariši še avto in kamion.
5. Na polici nad njo stoji pet knjig.
6. Na slikarskem platnu nastaja slika tvojega doma.
7. Ob stojalu je mizica s slikarskimi pripomočki.
8. Na tleh pred stojalom se Gaber igra s kockami.
9. Na njegovi levi ima Katra čajanko za svoje punčke.

1. Na kavču so tri zelene, dve rumeni in dve oranžni blazini.
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2. Tudi blazini na foteljih sta rumeni.
3. Na sredini je okrogla preproga rdeče barve.
4. Na njej je mizica z dvema skodelicama čaja in pladnjem piškotov.
5. V levem kotu stoji lončnica z velikimi temno zelenimi listi. Sega do stropa.
6. Nad kavčem je veliko okno.
7. Skozi njega se vidi sosedova hiša.
8. Desno od okna je slika s šopkom rož.
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1. Za mizo sedi Jaka.
2. Dela domačo nalogo.
3. Na levi strani ima tri lončke s pisali. V modrem so svinčniki, v rumenem kuliji in
v rdečem barvice.
4. Na desni ima kup zvezkov in učbenikov ter namizno svetilko.
5. Za njim je veliko okno, skozi katerega se vidi gozd.
6. Nad drevesi leti jata lastovk.
7. Na zgornji polici je model rakete.
8. Na sredinski polici so trije modeli športnih avtomobilov.
9. Na najnižji polici pa so pustolovske knjige.
10. Ob mizi leži Jakova šolska torba.

1. V pralnem stroju se pere pisano perilo.
2. Zraven okroglih gumbov je ekran, ki kaže, da se bo perilo pralo eno uro.
3. Na levi so trije kvadratni gumbi. Eden je rumen, sredinski je rdeč in levi zelen.
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Pred pralnim strojem je prazna košara.
Zraven njega je rumen koš za umazano perilo. Iz njega visijo črne nogavice.
Pred policami je likalna deska, na kateri mama ravnokar lika očetove modre hlače.
Skozi največje okno mama opazuje očeta, kako kosi zelenico pred oknom.

8. Na spodnji polici so zložene tri bele majice.
9. Na zgornji policije kup perila, ki ga bo mama danes zlikala.
10. Omarica je oranžna z rumenimi ročaji.
11. Na večji polici nad strojem je škatla s praškom in plastenka.
12. Na majhni polici sta dva kupa zloženih brisač.

1. Postelja je pokrita s svetlo modrim pregrinjalom.
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2. Na njem sta tudi dva vzglavnika.
3. Pred njo na rdeči blazini dremata bela in črna muca.
4. Na desni nočni omarici je nočna svetilka. Ob njej sta dve knjigi in očala.
5. Tudi na levi nočni omarici je svetilka, a je drugačna od tiste na desni.
6. Zraven nje je starinska budilka.
7. Na steni nad njo je slika štiričlanske družine Horvat.
8. Nad desno omarico je poročna slika mame in očija.
9. Skozi veliko okno med slikama se vidijo gore, za katerimi zahaja sonce.
10. Ob straneh visijo dolge bele zavese.
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1. Kuhinjski elementi so svetlo rjave barve s srebrnimi ročaji.
2. Na štedilniku sta dva rdeča lonca.
3. Iz večjega se kadi, manjši pa je pokrit s stekleno pokrovko.
4.
5.
6.
7.

Na levem pultu je skleda. Zraven nje je mešalnik.
V pečici se peče kruh.
Na spodnji polici je šest stekleničk z začimbami.
Na zgornji polici so trije veliki stekleni kozarci.

8. V enem je moka, v drugem makaroni in v tretjem špageti.
9. Na desnem pultu je kozarec s petimi kuhalnicami.
10. Za mizo sedi mama in na leseni deski reže čebulo.
11. Skozi okno vidim zelenjavni vrt. Letos so paradižniki res bogato obrodili.

