
4. teden, 6. do 10. 4. 2020 
 
Spoštovani starši. 
Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, 
ustvarjalno preživljanje prostega časa in prehrano. 
SAMOSTOJNO UČENJE 
Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na 
samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Otroci naj v tem času dokončajo 
obveznosti in naloge, ki jim jih je pripravila razredničarka.  
PREHRANA 
Otroci naj:  
 skrbijo za higieno rok pred in med obroki, 
 upoštevajo pravila lepega vedenja pri mizi, 
 se navajajo na pravilno uporabo jedilnega pribora, 
 jedo v miru. 
Vključite jih v pripravo pogrinjka. Tudi pri pospravljanju lahko sodelujejo. 
SPROSTITVENA DEJAVNOST 
Dejavnosti so namenjene sprostitvi. Lahko gre za krajše odmore med učnimi dejavnostmi, 
lahko ta čas namenite počitku popoldan ali pa tudi aktivnemu preživljanju: vaje za 
raztezanje, telovadba, ples…  
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 
Dejavnosti so namenjene razvedrilu, sprostitvi in igri. Otroci naj rišejo, pojejo, plešejo ali se 
igrajo. Lahko izbirate tudi med spodaj nanizanimi dejavnostmi.  
 

Učenci pozdravljeni!  
Sedaj ste že pravi mojstri pri učenju doma. Nekaj ustvarjalnic za ta teden: 
 
ZDRAVJE – NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO 
Še kako se tega zavedamo v teh čudnih časih, ko ne moremo v šolo, se igrati s prijatelji, se 
družiti s sorodniki. Ko se s kom pogovarjamo po telefonu, si ob koncu pogovora zaželimo: 
Bodite dobro, ostanite zdravi!  
Enako jaz želim tudi vam! 
 
Ponedeljek, 6. 4. 2020 
Eden od načinov ohranjanja zdravja je gibanje. Tokrat se lahko razgibaš ob glasbi na povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA .     
 
Če vreme dopušča, se lahko razgibaš  
tudi zunaj, na dvorišču ali trati ob hiši.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA


Škatlica sreče 
Kako se počutiš, ko te starši 
pohvalijo? Dobro, kajne? Tudi 
dobro počutje je pomembno za 
zdravje.  
Tokrat ti lahko poskrbiš za dobro 
počutje staršev oziroma vseh 
družinskih članov. 
Na majhne listke nariši  
 
za starše, bratce in sestrice ali 
zapiši lepe misli kot so: 
- Rad te imam. 
- Vesel sem, da smo skupaj. 
- Želim ti lep dan. 
- Hvala, ker se igraš z menoj. 

Zapiši vse lepo, česar se spomniš. Listke daj v škatlico in vsak dan skupaj s starši preberite 
eno misel.  
   
Torek, 7. 4. 2020 

Za zdravje skrbimo tudi z zdravo prehrano.  
Pomembno je uživanje sadja in zelenjave,  
tudi pitje zadostnih količin vode. Predlagam,  
da narediš trganko, tema pa naj bo povezana 
z zdravim načinom življenja.  
Najprej s svinčnikom nariši motiv, nato ga prelepi z majhnimi koščki 
barvnega papirja.  

 
Sreda, 8. 4. 2020 
Ali so že nastale kakšne risbice pomladnega cvetja in čebelic? Če želiš, lahko risbici dodaš še 
kakšno pikapolonico ali metuljčka.  

 



In še ena ideja za fante. Kmetje že pridno obdelujejo Zemljo.  
 
Uganke:  
* Včasih so kmetje s konji orali. 
Kaj bodo raje danes izbrali? 
(rotkart) 
 
* Je debela, okrogla 
na njivi leži, 
saj viseti ne bi mogla. 
Ko na jesen dozori, 
kmet vesel in dobre volje 
si iz nje pridela olje. 
(ačub) 
 
* Veliko imam oči, 
pa vendar sem slep; 
pri vsakem očesu 
mi zraste rep. 
(ripmork) 
 

 * Bi znal napisati uganko tudi ti? Poskusi 😊. 
 
* Če nisi pri volji za risanje, lahko rešiš križanko: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Četrtek, 9. 4. 2020 in petek, 10. 4. 2020 

Danes in jutri in vse do ponedeljka, ustvarjanje ob pričakovanju velikonočnih praznikov.  

* Naredi zajčka ali velikonočno jajce. Potrebuješ papir, škarje, lepilo, tudi flomastre. Pri delu 

bodi previden.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nariši in pobarvaj. 

 

In še: 
https://www.youtube.com/watch?v=cYSzOuY5_Jg 
 
 
Nekaj starih iger (v velikonočnem času) za vse družinske člane: 
 
* Dirka z jajcem na žlici 
Vsak tekmovalec dobili veliko žlico in kuhano jajce. Na poti do cilja lahko postavite še nekaj 
ovir. Pripravite startno in ciljno črto. Na znak tekmovalci poskušajo prenesti jajce na žlici na 

https://www.youtube.com/watch?v=cYSzOuY5_Jg


drugo stran polja. Prvi zmaga. Če tekmovalcu jajce pade na tla, gre na začetek in začne 
znova. Uporabi se trdo kuhano jajce. 
 
* Štrucanje 

Dva tekmovalca s svojima pirhoma tolčeta drug ob drugega. Tisti, ki se mu jajce prej razbije, 
izgubi in mora izročiti razbito jajce zmagovalcu. Z jajcem je potrebno udarjati na lahko, 
drugače se razbije lupina tistega, ki udarja premočno. Uporabi se trdo kuhano jajce. 

 

* Valjanje ali trkljanje pirhov 

Tudi valjanje ali trkljanje pirhov je bila nekoč zelo priljubljena velikonočna igra – na klado (ali 
opeko / manjše vedro / škatlo…) se nasloni desko, pod njo pa nastavi jajce. Nato se po 
strmini spustijo pirhi. Če se spuščeni pirh dotakne nastavljenega, vzame lastnik pirha obe 
jajci. Uporabi se trdo kuhano jajce. 

 

 

Če boste kaj ustvarjali, tudi po svoji izbiri, lahko pošljete fotografijo na 
natasah0411@gmail.com.  
 
 
Vsem skupaj želim lepe velikonočne praznike.  
 
Učiteljica Nataša 

mailto:natasah0411@gmail.com

