
Spoštovani starši, pozdravljeni učenci! 

Teden je naokrog in spet za vas sem pripravila nekaj aktivnosti, s katerimi si 

boste krajšali čas. Upam, da je ta zadnji na daljavo ter da se kmalu vidimo. 

 

ČAS KOSILA  

Najprej je treba kot že veš poskrbeti za higieno rok…., potem pa te 
vzpodbujam, da vsak dan malce pomagaš pri pripravi pogrinjka in tudi pri 
pospravljanju mize.  

 

Pon, 11. 5. 

Nariši spodnje like v eni potezi (brez da dvigneš svinčnik s papirja). 
Ti bo uspelo? 

 

To lahko počneš tudi s palčko v pesku, saj je priporočljivo, da veliko časa preživiš 
zunaj. 

 

Tor, 12. 5. 

Si že kdaj pomagal staršem pri vrtnarjenju? Se vam je kdaj zgodilo, da ste v zemljo 

nekaj posadili in čez nekaj časa pozabili, kaj? Pomagaj staršem pri urejanju vrta in 

naredi preproste oznake za gredice.  

 



Potreboval boš: 

 večje kamenčke  

 barve (vodene, akrilne, flomastre, barvice …)  

Navodila za izdelavo 
1. Poišči melo večje kamenčke, jih operi in obriši.  
2. Na kamenčke nariši plodove oz. rastline, ki so posajeni na vrtu 
3. Če si risal z barvicami ali takimi barvami, ki jih voda ali dež lahko spere, jih polakiraj. 
Morda imate doma kakšen lak in prosi starše da ti kamenčke polakirajo. 

 

Sre, 13. 5. 

Poišči igralno kocko in pripravljen si na vadbo. Vrzi kocko in naredi vajo. Kocko meči 

toliko časa, da pridejo na vrsto vse številke. Seveda lahko vaje narediš še večkrat. 

 

 

Čet, 14. 5. 

Katera žival sem? To igro lahko igraš z družinskimi člani. Izmisli si eno žival in 

pokaži, kako se giblje. Ostali družinski člani morajo ugotoviti, katero žival posnemaš. 

Pri tem pazi, da žival oponašaš samo z gibanjem in ne uporabljaš glasu. Giblješ se 

toliko časa, dokler prvi nasprotnik ne ugotovi, katera žival si. Nato oseba, ki je 

pravilno ugotovila žival, izbere novo žival, ki jo posnema. Ostali družinski člani 

ugotavljajo, katera žival je in tako naprej. Zmaga tisti, ki največkrat ugotovi pravo 

žival. 



 

 

Pet, 15. 5.  

Zunaj je že kar precej toplo in je tudi čas, ko nam zadiši sladoled. 

Sladoled si lahko pripravimo tudi doma. 

IDEJA ZA SADNI SLADOLED  

SESTAVINE: 
- 300 G ZAMRZNJENEGA SADJA (MALINE, JAGODE, MANGO …) 
- 100 ML SLADKE SMETANE 
- 30 G SLADKORJA V PRAHU 

 

 

 
PRIPRAVA: 

1. ZAMRZNJENO SADJE IN SLADKOR STRESI V MULTIPRAKTIK IN MEŠAJ 
TOLIKO ČASA, DA DOBIŠ GLADKO ZMEs. 



2. 2. DODAJ SLADKO SMETANO IN DOBRO PREMEŠAJ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

SLADOLED LAHKO POSTREŽEŠ TAKOJ ALI PA GA NAJPREJ POSTAVIŠ ŠE ZA 

DOBRO URO V ZAMRZOVALNIK. 

 

 

 

Lep pozdrav! 

Učiteljica Alenka 
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Razlike med slikama 



 

 

 

 

 

 



 

 


