
PODALJŠANO BIVANJE – 3. TEDEN 
 
 
Dragi učenci/ke, 
 
učiteljice podaljšanega bivanja smo vam pripravile nekaj, kar vam bo prišlo prav, ko boste 
opravili svoje dnevne učne obveznosti. Ideje oziroma dejavnosti, ki smo jih pripravile izbirajte 
po individualnem izboru. 
 
Pošiljamo vam tudi dve prilogi. V prvi boste našli križanke in zabavne naloge. V drugi prilogi pa 
je učiteljica Mojca za vas pripravila katere zdravilne rastline lahko nabirate spomladi in kakšne 
so njihove koristi.  
 
Vesele bomo, če nam boste poslali kakšno fotografijo izdelka ali pa dejavnosti, ki ste jo izvedli 
po naših predlogih. Če se boste strinjali, jih bomo objavili na spletni strani šole.  
 
 
 

1. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 
 
 
- SPREHOD IN ISKANJE KAMENČKOV: Odpravite se na sprehod in naberite kamenčke, ki 

jih boste kasneje uporabili za izdelavo igrice (navodila sledijo v poglavju 3. ustvarjalno 
preživljanje prostega časa).  

 
- JOGA ZA OTROKE: Joga ni namenjena le razvoju motoričnih sposobnosti, gibljivosti, 

moči in prožnosti posameznih mišičnih sklopov, temveč tudi občutenju lastnega 
telesa, razvijanju sposobnosti komunikacije s samim seboj ter sposobnost 
koncentracije in sprostitve.  
Vaje izvajajmo na igriv, otrokom bližji način. Njihovo pozornost lahko pritegnemo s 
pravljicami in posnemamo različne živali. Otrokom pokažite nekaj primerov vaj, kot je 
prikazano na spodnjih slikah. Otroci naj jih izvedejo in si nato izmislijo še svoje vaje.  

 
 



 
Primer: Ptič, most, sveča, mačka, kobra, pes, riba, žaba, lev. 

 
- UGANKE:  Skupaj rešite uganke. Na dnu strani se skrivajo rešitve. Potem pa si lahko 

še sami kakšno izmislite in jo za hec pošljete učiteljicam!   
 

1. Rdeča, črno pikasta gospodična, med hroščki najlepša, najbolj mična.  
2. Gospodična zelena, na robu bazena, je športnica prava, ki najboljše v prsnem slogu 
plava. 
3. Beli cvetovi krasijo drevesa, rdeči plodovi pa tvoja ušesa. 
4. Bela brada in dva roga, štiri noge, na kmetiji je doma. 
5. Zlatolase deklice, sonca ljubke sestrice. Samo ponoči svetijo, po nebu se sprehajajo, v 
oblekah zlatih rajajo. 
6. Mami privabi solze na lica in v jok spravi celo neustrašnega strica. Pa ni ne nesreča, niti 
krivica, 
ampak sloveča kuharska kraljica. 
7. Štiri noge ima, a hoditi ne more, ne zna. Kaj je to? 
8. Kaj si obuješ, ko hodiš po hiši, da noge so tople, korak se ne sliši? 
9. Tiho meri čas, a zbudi nas prav na glas. 
10. Polnega mama postavi na mizo, prazen se znajde snežaku na glavi. 
11. Ob lepem vremenu ves dan sije z neba, po nosku zjutraj rad te požgečka. 
12. Majhna skleda, drži se dolgega ročaja, lonec polna zapusti, vanj se prazna vrača. Kaj je 
to? 
13. Včasih je črn, včasih je bel, kdor ni presit, ga je zmeraj vesel. 

 

 

 

Pikapolonica, žaba, češnja, koza, zvezdice, čebula, miza, copati, budilka, lonec, sonce, zajemalka, 
kruh.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rešitve ugank: 1. Pikapolonica, 2. Žaba, 3. Češnja, 4. Koza, 5. zvezdice, 6. čebula, 7. miza, 8. copati, 9. budilka, 10. lonec, 11. sonce, 12. zaje-
malka, 13. kruh  

 

2. SAMOSTOJNO UČENJE 
 
 

Enake besede (1.r)  

 
 
 

Spremenjene črke (1.r)  



 
 
 
Številke (1.r)  
 

 
 
Zapiši besede kot je prav (2.r)  
Pripravi si list papirja in pravilno zapiši besede. Pomagaš si lahko s sličicami:  
 

 
 
 

Izpiši besede (2.r)  
Pripravi si list papirja in:  
Izpiši besede, ki imajo črko D:  



Sadje, bober, drevo, breza, avtobus, dolg, sladoled.  

 
Izpiši besede, ki imajo črko N: 

Boben, mizar, mojster, nazaj, bazen, salama, noter, nocoj, mama.  
 

 
Lepe besede (3.r)  
Pripravi si list papirja in napiši vse lepe besede, ki jih že poznaš.  
Primer: Hvala, prosim, dober dan, gospa, gospod, nasvidenje, …  
 
 

Protipomenke (4.r)  
Pripravi list in pisalo. Prepiši besede in dopiši protipomenke.  
 

Rojstvo                                                               

Mlad                                                                   

Začetek  

Gor  

Žalost 

Noč  

Spredaj  

Dober  

Konec  

 
 
 

Opis predmeta (4.r)  
Izberi si predmet v prostoru in ga natančno opiši staršem, bratcu, sestrici… oni pa naj ugibajo 
kateri predmet opisuješ. Nato lahko vlogi zamenjata.  
Ideja: Po telefonu pokliči stare starše in se igro igrajte preko telefona.  
 
 

Pripoved (5.r)  
Ustno ali pisno opiši običajen šolski dan. Kako se ta dan razlikuje od dni, ki jih preživljaš sedaj?  
 

Detektivske uganke (5.r)  
 
1. Mama Sonja je pospravljala Blaževe igrače na dvorišču. Ker se je Blaž popoldan igral s 
svojimi prijatelji Gašperjem, Janom, Tino, Anjo in Matejem, je imela kar veliko dela. A med 
vsemi sinovimi igračami zagleda kovček z igračami, ki ga je prvič videla. Torej ga je nekdo iz-
med Blaževih prijateljev pozabil. Ampak kdo?  
Ker sama ni vedela odgovora, je poklicala Blaža. A tudi ta ji ni znal veliko pomagati. Povedal 
je le, da se mu zdi, da Jan in Anja s seboj nista prinesla igrač. Ko sta pogledala v kovček, sta v 



njem našla otroško kladivo, izvijače, vrtalnik in podobne reči. Mami se je zdelo, da se punce 
verjetno s tem ne igrajo. Ravno takrat je na njihov vrt pritekel Matej. Blaž in mama sta ga 
vprašala, ali je kovček njegov. »Ni,« je odvrnil. 
Mama se je zamislila in dejala: »Že vem, čigav je!« 

ALI VEŠ TUDI TI? Piši nam….   

 
2. Moja prijateljica Nataša živi v majhnem kraju, kjer je le pet hiš. Zato ima vsaka hiša svojo 
številko: od 1 do 5. Nataša mi je povedala, da stanuje v veliki rumeni hiši z velikim vrtom in 
vrtnicami ob vhodnih vratih. Danes jo želim obiskati. A kaj, ko sem jo pozabila vprašati za 
številko hiše! Tako sedaj stojim pred hišami in si jih ogledujem. Hiše številka 2, 3 in 4 so ru-
mene barve, hiši številka 1 in 5 pa bele barve. Okrog hiš 1,2,3 in 5 je velik vrt. Le pri hišah 
številka 1 in 3 ne rastejo pri vhodu vrtnice. Kako zapleteno! Vsaka hiša vsaj delno ustreza 
opisu Natašine hiše! A katera je prava? Pomagaj mi ugotoviti, v kateri hiši živi Nataša.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
 
 

Spomladanski okraski iz slanega testa  

Potrebuješ:  
- starše, ki bodo malo pomagali 
- slano testo (kuhano ali brez kuhanja)  
- zobotrebec  
- pečica  
- vrvica za obešanje  
- po želji: tempera barve  

Postopek:  
Testo pregneti, razvaljaj in z modelčki za piškote izreži oblike.  
Oblike lahko z nožem za maslo izrežeš tudi sam.  
V testo naredi luknjico za vrvico. Poskusi narediti tudi odtise  
rastlin, čipke…  Izdelke en dan suši na zraku nato 
pa jih s starši pecite pol ure na 50°C.  

Recept za slano testo brez kuhanja:  

Zamesi 2 skodelici moke, 2 skodelici 
soli in skodelico vode. Če želiš lahko 

testo razdeliš na več kepic in jim 
primešaš tempera barve   

Recept za kuhano slano testo:  

V posodi za kuhanje zmešaj 1kg moke, 
10 čajnih žličk pecilnega praška, 1l 

vode, 10 žlic olja, pol kg soli. Kuhaj na 
zmernem ognju, da se zgosti. Ko se !!! 

ohladi !!!  dobro pregneti.  

 



Nekaj idej:  

   

     

  

Namizna igra ŽUŽEK 

Kamenčke, ki ste jih nabrali na sprehodu najprej operite in osušite.  
Nato jih 5 pobarvajte z eno barvo in 5 z drugo barvo. Uporabite lahko akrilne ali tempera 
barve. Počakajte, da se posušijo.  

  

 
Rdečim kamenčkom s črno barvo pobarvajte glave in pike, da dobite 5 pikapolonic.  

Ne pozabi narediti 
luknjice z zobotrebcem, 
ko je testo še sveže 

Skozi luknjice napelji 
vrvico ali sukanec in 
izdelke obesi na veje.  
Ideja: ustvarite dekoracijo 
za dom.  



  

Zelenim kamenčkom narišite glave in črte, da dobite 5 hroščev. Dorišete lahko še oči, tako kot 
prikazuje slika.  

  

Potrebujete še podlago. Uporabite lahko kar škatlo od čevljev, ki jo pobarvate tako kot prikazuje 

spodnja slika. Levi in desni breg sta travnato zelena, tam bodo hroščki in pikapolonice čakali, 
da vstopijo v igro. Sredino smo pobarvali z modro – kot voda – in ji dorisali še 9 sivih krogcev, 
ki predstavljajo kamenčke. Travo in kamenčke lahko obrobite še z črnim flomastrom.  

   

Sledi igra:  Cilj igre je, da prvi postaviš v vrsto tri svoje figurice (velja vodoravno, navpično ali 
diagonalno). Igralca figurice na igralno ploščo postavljata izmenično – najprej en, potem 
drug, nato spet prvi, nato drugi… Prvi, ki jih postavi 3 v vrsto, zmaga!  

nskem 

4. KOSILO 
 

Preprost eksperiment: čistoča rok je pomembna  
 

Gre za fotografijo, ki jo je posnela ameriška učiteljica. Kosi kruha, ki jih 

vidimo, so končni rezultat eksperimenta, ki ga je izvedla pred svojimi učenci. 

Najprej si je nataknila rokavice in položila prvi kos kruha v vrečko. Ta kos je bil 

uporabljen kot kontrola pri eksperimentu. Donna Gill si je nato snela rokavice in 

si umila roke, preden je prijela naslednji kos kruha in ga položila v drugo 

vrečko. Tretji kos je potoval po razredu, od enega učenca do drugega, preden je 

pristal v tretji vrečki. Kaj se je zgodilo? S fotografije je jasno razvidno, kako 

velik vpliv imajo v resnici čiste/umazane roke na hitrost razmnoževanja 

mikroorganizmov. Preizkusite doma. Za rezultate boste morali počakati teden 

ali dva… (Namig: najbolj primeren je kruh brez konzervansov).  



 

 

 
 
 
 
 

 

Recept za univerzalno testo, ki vedno uspe!  
 

Recept za testo, ki je primerno za žemljice, slanike, pico, …  
 
Potrebuješ:  
1kg moke, 2 suha kvasa ali 1 kocka svežega, 2dcl olja, 4dcl mleka, 2dcl vode, 1 žlička sladkorja, 1 
žlička soli.  
 
Postopek:  

Najprej pripravi kvasec, tako da v toplo mleko in vodo dodaš žličko sladkorja in kvas. 
Pusti 10min.  
V veliki posodi zmešaj vse suhe sestavine in dodaj kvasec. Z električnim mešalnikom ali 
kuhalnico dobro zmešaj maso. Masa ne sme biti suha ampak precej lepljiva in vlažna. 
Pokrij posodo in pusti vzhajati vsaj pol ure. Ko je testo vzhajalo lahko pomokaš površino 
kjer boš testo razvaljal oz. oblikoval v žemljice ali slanike. Pečico ogrej na 200 °C in peci 



20 minut.  
 

Ideja: štučke posuj s sezamom ali makom.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Še nekaj novih spletnih povezav različnih didaktičnih in ustvarjalnih vsebin: 
 
 
 Čiv Čav kreativne ideje  http://www.civcav.si/category/kreativne-ideje/ 
 Revija Piki http://www.piki.si/igre.htm 
 Bezplačen otroški mesečnik BOMI http://shrani.si/f/21/Nh/5f94PMB/bomi0809.pdf  
 Risanka Cvetlično polje: https://4d.rtvslo.si/arhiv/a-ves-koliko-te-imam-rad/174680446  
 EU igre in kvizi https://europa.eu/learning-corner/home_sl 
 Vesela Šola http://www.veselasola.net/  
 Pravljice Lahkonočnice: https://www.lahkonocnice.si/  
 

 
 
 
Če imate kakršnokoli vprašanje ali nas razveselite z vašimi končnimi izdelki, to lahko storite 
preko elektronske pošte: 
 

http://www.civcav.si/category/kreativne-ideje/
http://www.piki.si/igre.htm
http://shrani.si/f/21/Nh/5f94PMB/bomi0809.pdf
https://4d.rtvslo.si/arhiv/a-ves-koliko-te-imam-rad/174680446
https://europa.eu/learning-corner/home_sl
http://www.veselasola.net/
https://www.lahkonocnice.si/


MATIČNA ŠOLA:   

OPB I 
Melanija Kos  
melani.kos@gmail.com 

1. razred 

OPB II 
Lidija Ručman 
lidija.rucmann@gmail.com 

2. razred 

OPB III 
Burger Nina 
nina.buerger@gmail.com 

3.  razred 

OPB IV 

Damijana Križnik Vrhovec, Bojana Rutar 
damijana.k@gmail.com, 
bojana.rutar@guest.arnes.si 
 

kombinacija 1.-3. razred 

OPB V 
Ines Sadar 
ines.sadar@gmail.com 

4. razred 

OPB VI 

Barbara Černčič 
barbara.cerncic@gmail.com 
 

5. razred 

 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA KRTINA: 
 

OPB I 
Tina Jerkič 
finfika@yahoo.com 

1. razred 

OPB II 
Petra Murn 
petra.murn@os-dob.si 

2. razred 

OPB III 
Marija Smrkolj  
marija.smrkolj@gmail.com  

3.  razred 

OPB IV 
Renata Vinčec  
vincec.renata1@gmail.com 

4. razred 

OPB V 
Tina Lanišek 
tlanisek@gmail 

5. razred 

 
Učiteljice podaljšanega bivanja vam želimo, da vam te dejavnosti, ki vam jih posredujemo 
služijo kot popestritev vaših dni. Predvsem pa upamo, da imate sedaj več časa za družinske 
pogovore, druženje in igranje družabnih iger. Ostanite zdravi in igrivi. 
 

mailto:damijana.k@gmail.com
mailto:petra.murn@os-dob.si


        Učiteljice podaljšanega bivanja 


