
NAPOTKI ZA DELO DOMA-USTVARJANJE  (JUV) 

Aleksandra Pogorevčnik: alexandra.pogorevcnik@gmail.com 

Pošiljam vam nekaj idej za ustvarjanje, saj bo časa veliko.  

Zjutraj, ko otroci vstanejo, naj poskusijo zajtrk narediti sami. Odrasli jim po potrebi narežite kruh, 

namažejo in obložijo naj ga pa  sami.  

Ena ideja za zdrav, okusen zajtrk: 

OVSENI KOSMIČI Z JOGURTOM IN SADJEM 

 

Sestavine: 

 60 g ovsenih kosmičev 

 2 dcl navadnega tekočega jogurta 

 Pest svežega sadja 

 Po želji tudi različna semena in oreške 

Priprava: Na ovsene kosmiče položimo sveže sadje in prelijemo s tekočim jogurtom.  

Pri pripravi hrane jim dajte možnost, da vam kaj pomagajo, pripravijo mizo,… 

Ker z učenci sodelujemo v projektu HRANA NI TJA ZA V EN DAN vas prosim, da nam 
zaupate kakšen nov, inovativen recept, ki ga boste ustvarili iz odvečne hrane (ostale od 
obrokov). Nekaj smo jih že zbrali v 1.k razredu. Najboljše recepte bomo poslali na 
natečaj za nagrado. 

S pomočjo odrasle osebe lahko spečete tudi slastne čokoladne mafine po navodilih otrok. V oddaji. 

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

DRUŽABNE IGRE, PUZZLE, KOCKE 

Verjetno imate doma polno sestavljank, kock, družabnih iger, katere bodo v tem času prišle zelo prav 

in vašim otrokom krajšale čas. 
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IGRE, KI JIH NAREDITE SAMI 

1. MINI GOLF- potrebujete kartonasto škatlo, ki jo otroci prelepijo ali pobarvajo s temperami. 

Izrežejo (mogoče bodo potrebovali vašo pomoč) 5 lukenj, ki morajo biti dovolj velike za »pink 

ponk« žogico. Nad luknje napišete številke-točke. Žogice ciljajo v luknje z roko ali večjim 

tulcem. Kdor zbere največ točk, je zmagovalec. 

 

 

2. LASERSKI ŽARKI 

Potrebujete krep papir ali kakšne druge trakove ter selotejp. Po ozkem prostoru –najbolje hodniku 

polepite trakove in naredite zagonetno pot, skozi katero se morajo otroci plaziti brez dotika. 

 

 

 



3. LETALO LETI 

Potrebujete časopisni papir ali kakšen drug papir. Izrežete luknje različnih velikosti. Nad luknje 

napišete točke. Iz papirja naredijo otroci letalo, kar pa že odlično obvladajo. Letalo mečejo skozi 

luknje. Kdor zbere več točk, zmaga. 

 

IGRE S KOCKO-urimo matematiko 

Igra KRALJ 

Potrebujemo igralno kocko. Vsak igralec ima 10 zamaškov (ali fižolčkov, kockic,…). Kdor prvi vrže 6, 

lahko veleva ostalim in je kralj. Vsakemu igralcu pove, koliko naj vrže. Kralj ima pri sebi zakladnico, 

torej nekaj zamaškov (fižolčkov, kockic,…) 

Če vrže zahtevano število, dobi toliko zamaškov (fižolčkov, kockic,…) od kralja.  

Če ne vrže zahtevanega števila, da kralju toliko zamaškov, za kolikor je zgrešil. 

CVETLIČNO USTVARJANJE 

Ker se bliža pomlad in s tem tudi materinski dan, nekaj idej za cvetlično ustvarjanje. 



         

 

 

 


