
PODALJŠANO BIVANJE – 5. in 6. TEDEN 
 

 
Dejavnosti v oddelku podaljšanega bivanja se prilagajajo starosti in zmožnostim učencev. 
Prilagajajo se tudi letnim časom. Elementi dela imajo samo okvirno časovno omejitev, ki pa se 
prilagaja trenutnemu razpoloženju in zmogljivosti učencev. 

 
Delo v podaljšanem bivanju je sestavljeno iz 5 elementov dela, in sicer: kosilo, sprostitvena 

dejavnost, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje prostega časa in neusmerjen prosti 
čas. 
 

Učiteljice podaljšanega bivanja smo vam pripravile nekaj predlogov za kakovostno preživljanje časa 
vašega otroka – samostojno ali kot družina. Ideje so potegnene iz svetovnega spleta. 

 
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. KOSILO 
 

Spodaj je predstavljenih nekaj nasvetov za omenjeno dejavnost. 

 

 

Pogrni mizo 
 
Kmalu bo kosilo. Pospravi mizo: vse, česar ne potrebuješ, daj z mize. S krpo jo očisti in pripravi 
pogrinjek. Tam, kjer bodo krožniki, postavi najprej servietko. Na levo stran postavi vilice, na desno 
pa nož in žlico. Kaj pa gre na sredino? Ponovimo iz 2. tedna. 

 

 

 

 

 

 

 
Bonton za mizo 

Ne glede na to, ali jeste doma, v restavraciji ali pri prijateljih, je otrokov bonton za mizo pomemben 
del slehernega obroka. Ko ga boste naučili pravilnega obnašanja za mizo, mu boste predali 
pomembno orodje, ki mu bo prišlo prav v vsaki družabni situaciji do konca življenja. Za podrobna 
navodila si oglej spodnjo povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=HuIA-CfAU6Q 

 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HuIA-CfAU6Q


Kdo bo pospravil mizo po kosilu, večerji? 
 

Bom jaz!!! 
Tako, naj se glasi tvoj odgovor. Vso posodo in pribor, ki je na mizi pomij ali zloži v pomivalni stroj! 
In nagrada? 

Veselje in zadovoljstvo staršev. 
 

 

 

 

Zanimiva sporočila s priborom  

Položaj pribora omogoča tiho, a učinkovito komunikacijo. Na preprost način sporočimo, ali smo z 
jedjo zaključili ali nameravamo nadaljevati.  

Če nož in vilice postavimo kot prikazuje slika 1, smo naredili premor. Pri tem pribor na krožnik 
odložimo tako, kot smo ga držali: vilice levo in nož desno, z rezilom, obrnjenim navznoter. Pazimo 

le, da je pribor v celoti na krožniku.  

 Slika 1  

Vzporedna postavitev noža in vilic (Slika 2), pri kateri je rezilo obrnjeno navznoter, sporoča, da 
smo zaključili.  

 Slika 2         Slika 3    

Če pa pribor zasukamo tako, kot bi šlo za urna kazalca, ki kažeta pet minut čez pol sedmo (Slika 

3), pomeni, da smo bili z jedjo zadovoljni.  

Povzeto po: https://dekoraca.si/omikano-ravnanje-s-priborom/ 

 

Čiste roke 

 
Pogoj za delo v kuhinji so čiste roke. Vedno si jih je  potreba dobro umiti. Umivanje rok je izredno 

pomembno za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Za zmanjšanje tega tveganja , ki ogroža 

lastno zdravje in zdravje drugih ljudi, je izredno pomembno pravilno umivanje rok. S pravilnim 

umivanjem rok odstranimo z rok umazanijo in mikroorganizme. Spodnji prispevek nazorno kaže 

umivanje rok: 

https://www.facebook.com/zdravstvenidelavcislovenija/videos/2897713677122585/ 

https://dekoraca.si/omikano-ravnanje-s-priborom/
https://www.facebook.com/zdravstvenidelavcislovenija/videos/2897713677122585/


RECEPT: 

BANANINE PALAČINKE 

225 g moke  
1 žlička pecilnega praška  
1 ščepec soli  

1 žlica sladkorja  
1 jajce  

300 ml mleka  
1 zrela banana  
olje za peko palačink  

 
 

PRIPRAVA 12 min  
KUHANJE 20 min  
SKUPAJ 32 min  

 

POSTOPEK:  
V skledo presejemo moko in pecilni prašek. 
Dodamo ščepec soli in žlico sladkorja ter dobro 

premešamo. Na sredini sestavin naredimo 
jamico, v katero dodamo razžvrkljano jajce in 

prilijemo mleko. Z ročno metlico ali električnim 
mešalnikom dobro premešamo, da dobimo 
gladko testo brez grudic.  

Banano olupimo in narežemo na kolobarje, ki 
jih stresemo v skledo in dobro pretlačimo z 

vilicami. Pretlačeno banano vmešamo v testo.  
Na kuhalnik pristavimo ponev in jo dobro 
segrejemo. V segreto ponev vlijemo malo olja, 

nato pa jo obračamo levo in desno, da se 
enakomerno namasti. V naoljeno ponev s 

pomočjo zajemalke vlijemo približno 60 ml 
testa. Iz testa oblikujemo manjšo in debelejšo 
palačinko s premerom 10 cm. Če je ponev 

dovolj velika, v njej hkrati pečemo 2 do 4 
palačinke. Po približno 2 do 3 minutah se dno 

palačink zlato rjavo zapeče, na zgornji strani 
pa se začnejo pojavljati mehurčki. Palačinke 
obrnemo s pomočjo lopatice. Zapečemo jih še 

na drugi strani, kar traja 2 minuti. Po enakem 
postopku spečemo približno 12 palačink in po 

potrebi ponev namastimo še z malo olja. 
Pečene palačinke shranimo na segretem 
krožniku, ki ga pokrijemo.  

Pečene palačinke serviramo na krožnike in 
postrežemo s svežim ali pečenim sadjem, 
javorjevim sirupom ter gostim grškim jogurtom.  

 

 

SIRUP IZ TROBENTIC 

KAJ POTREBUJEMO:  

večjo količino cvetov trobentic –pazi, da jih 

nabereš, ko je zunajsončno in toplo! 

približno 0,5 kg kristalnega sladkorja 

srednjevelik steklen kozarec za vlaganje s 

pokrovom 

časopisni papir 

 

POSTOPEK:  
Na travniku ali gozdu naberi cvetove trobentic–
več jih boš nabral, boljše bo Mizo si zaščiti s 

časopisnim papirjem, pripravi čist steklen 
kozarec, sladkor in trobentice. Vkozarec stresi 

sladkor(da ga bo v kozarcu približno 1cm na 
debelo), naslednjo plast naredi iz cvetov 

trobentic –v kozarec daj nekaj cvetov in jih 
potlači (tudi plast cvetov naj bo debela 
približno 1cm). Na cvetovedodajponovno plast 

sladkorja, plast cvetov, plast sladkor... 
toponavljašdo vrha kozarca. Na vrhu zaključis 

plastjo sladkorja, sajboš tako preprečil, da bi 
trobentice začele plesneti. Kozarec dobro zapri 



 

 

 

 

 

 

PREDLOG: 

 -Iz trobentic lahko skuhaš tudi čaj. 

-Namesto sladkorja lahko uporabiš med. 

s čistim pokrovom (za pomoč prosi koga od 

odraslih).Zaprtega kozarca ne odpiraj, dokler 
se sladkor ne bo raztopil.  

Kozarec postavi za vsaj 4 –5 tednov na 
okensko polico, na kateri je veliko sonca. Ko 
se bo sladkor raztopil in boš v kozarcu videl 

tekočino-bo sirup pripravljen za uporabo. Sirup 
precediinga shrani v kozarčku ali steklenici. 
Pomembno je, da ga boš imel shranjenega a v 

suhem, hladnem in temnem prostoru. Sirup 
lahko piješ, kadar si prehlajen ali imaš težave s 

kašljanjem (pomaga pri izkašljevanju). Uživajo 
ga lahko tudi otroci. Kako?Otroci 1-2 žlički 
dnevno,odrasli pa do tričajne žličke sirupa na 

dan. 

 

  

2. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 
 
 

Divja hrana 
 
Lep, sončen dan kar kliče, da gremo v naravo. Izkoristimo ga in pojdimo nabirati divjo hrano, ki 

nam jo narava sedaj ponuja: čemaž, divji hmelj, regrat... 
Uživajte! 

 
 

Veriga žlic 
  
Skupine igralcev sedijo nasproti, v 2 vrstah, vsak igralec ima v ustih čajno žličko. Prvemu na žličko 

položimo bombon (ali kakšen podoben predmet) in skupina ga mora do konca verige prenesti 
tako, ta ga polagajo iz žličke na žličko (brez rok). Če jim bombon vmes pade na tla, morajo začeti 
znova. Zmagovalec je tisti, ki v določenem času prenese največ bombonov (npr. v 2 minutah)  

 
 

Sprehod v naravo, na travnik, razmigaj se! 
 
Danes je lepo vreme, sprehodi se na travnik. Opazuj, kaj že raste. Poglej, katere cvetlice cvetijo in 

če je murenček že prišel iz luknjice. S travno bilko podrezaj v luknjico, mogoče se prikaže. Jaz 
sem že opazila luknjice na travi pred hišo. Razgibaj se na svežem zraku! Skači, teči,...  Naj te 
ogrejejo sončni žarki, da dobiš vitamin D. Povabi domače. Lepo vreme je potrebno izkoristiti. 

 
 

Vaje za otroke in družino 
 

Ostani doma in skupaj migaj! 
https://www.youtube.com/watch?v=JPUQgrFVm4c 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JPUQgrFVm4c


 

Lego labirint 
 
Imaš doma lego kocke? Sestavi labirint. Potrebuješ še manjšo žogico ali frnikolo in igra se lahko 
začne! 

 

      
 

 
 

Vodenje slepca v paru za roko 
 
Enemu v paru zavežemo oči z ruto, drugi pa ga vodi po prostoru tako, da se ne zaleti v drug par ali 

v kakšen predmet.  Vajo lahko izvajamo tudi na dvorišču ali v gozdu. Oseba, ki ne vidi, mora 

popolnoma zaupati glasu, ki ga vodi. Vadeča se lahko držita za roko ali pa se usmerjata samo z 

glasom. Pri tem lahko uporabljata različne načine gibanja. 

                                           
 
 

Lov za skritimi nogavicami 
  
Priredite tekmo v iskanju nogavic. Po prostoru skrijpo eno nogavico. Tekmujte, kdo bo našel čim 

več parov.Še prej pa določite čas, ki ga boste imeli na voljo za iskanje.(Zapolnite si kam boste 
skrili nogavice, da ne bo mama preveč huda!  
 

   
 



Igra NAŠTEJ 3 
 

Za igranje te igre potrebuješ samo igralno kocko, figurice in soigralce. Kaj vse boš izvedel o njih?  

 

 
 

START 
 
 

1 
...stvari, ki te 
osrečujejo 

2 
...stvari, ki te 
razžalostijo 

3 
...stvari, ki bi 

rad imel, pa si 
ne moreš 
privoščiti 

4 
PONOVNO 

MEČI KOCKO 

5 
...stvari, ki jih 

lahko počneš v 
parku 

 

6 
...stvari, ki jih 
lahko počneš 

pozimi 

7 
...stvari, ki jih 
lahko počneš 

poleti 

8 
...stvari, ki jih 
nikoli ne bi 

naredil 

9 
 

...adrenalinske 
športe 

10 
...izgovore, 
zakaj nisi 

naredil naloge 
 

11 
...stvari, ki 

upaš, da se 
bodo zgodile v 

prihodnosti 

12 
 

...stvari, ki se 
jih bojiš 

13 
PONOVNO 

MEČI KOCKO 

14 
 

...države, ki bi 
jih rad obiskal 

15 
...stvari, ki 

naredijo super 
počitnice 

 

16 
POJDI ZA 2 

POLJI 
NAPREJ 

17 
 

...tvoje dobre 
lastnosti 

18 
 

...svoje slabe 
lastnosti 

19 
...stvari, ki ti 

niso všeč med 
šolanjem na 

daljavo 
20 

PONOVNO 
MEČI KOCKO 
 
 

21 
 

...nenavadne 
službe 

22 
...stvari, za 

katere nimaš 
poguma 

23 
POJDI ZA 3 

POLJA 
NAZAJ 

24 
...stvari, ki jih 

ne smeš početi 
v šoli 

25 
1x  

NE MEČEŠ 
 
 

26 
...stvari, ki jih 
rad počneš 
med vikendi 

27 
 

...najljubše 
igrače 

28 
 

...najljubše 
igre 

29 
 

...vrste hrane, 
ki je ne maraš 

30 
 

POJDI ZA 4 
POLJA 
NAZAJ 

 

31 
 

...najljubše 
filme 

32 
...ki so ti všeč 
med šolanjem 

na daljavo 

33 
 

...najljubše 
knjige 

34 
 

...stvari, ki te 
razjezijo 

35 
POJDI ZA 3 

POLJA 
NAPREJ 

 

36 
...prijatelje, s 
katerimi se 

odlično 
razumeš 

37 
POJDI NAZAJ 
NA POLJE 12 

38 
 

...kraje, ki bi jih 
rad obiskal 

 
 

CILJ 

 



Smešni obrazi 

Za igro potrbuješ soigralca, svinčnik in papir. Na voljo imaš šest metov. Prvi met predstavlja obliko 

obraz, drugi met ušesa in tako naprej vse do šestega meta. Številka, ki jo vržeš s kocko, predstavlja 

katero obliko boš narisal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. met 

OBRAZ 

 

2. met 

OČI 

 
3. met 

NOS 

 
4.  met 

        USTA 

 
5. Met 

      UŠESA 

 
6. met 

        LASJE 

 



3. SAMOSTOJNO UČENJE 

 

 Spomladanske cvetlice 
 

Na sprehodu v naravi (v gozdu, okoli hiše, v parku …), lahko opaziš, da so zacvetele 

spomladanske cvetlice.  

Rastline si dobro oglej. Kaj opaziš na cvetovih? Kakšne barve so cvetovi? Preštej cvetne liste in 

prašnike. Povohaj cvet. Kje rastejo listi? Kaj se ti zdi še zanimivo? Na kaj te spominjajo?  

 

Ko boš čez en mesec opazoval gozd, boš opazil, da so že odcvetele in do prihodnje pomladi ne 

bodo več cvetele. 

Razmisli, zakaj večina gozdnih cvetic cveti zgodaj spomladi. Razmisli, zakaj ni cvetov rjave, 

sive, črne barve.  

1. Ali bi pozneje, ko bi se gozdna drevesa olistala imele cvetlice dovolj svetlobe za rast in 

cvetenje? 

2. Če bi bili listi temnih barv, bi jih opazile čebelice in druge žuželke? 

 

3. Si opazi te cvetlice, kje v bližini doma? 

 

4. Česa morajo imeti rastline tudi dovolj, da lahko rastejo?   V ___ ___ ___ 

 

   
navadni jetrnik   podlesna vetrnica  pasji zob 

   
navadni volčin    navadno tevje   navadni lapuh 

 

Deževni poskus 
 
Na nebu se že zbirajo oblaki in lahko pričakujemo padavine. Dan lahko izkoristimo za eksperiment: 

''deževni oblak v kozarcu''. 

Priprava je zelo preprosta: v večji prozoren kozarec nalijemo vodo in na vodo stisnemo peno za 

britje. Nato zmešamo jedilno bravo z malo vode in zabava se lahko prične.  



Otroci naj s kapalko zajamejo jedilno barvo in jo spustijo v peno za britje. Ko se pena za britje 

(oblak) napolni, bo začelo deževati. 

Otroku s tem omogočimo vizualno sliko kroženja vode. 
 

          
 

 

Dopolni simetrijo 
 

 
 



Slana in sladka voda sta sprti 
 

Poskusi izvesti poskus, ki ga vidiš v linku: https://www.youtube.com/watch?v=OSC9IchLbRw 
 
 

Koliko kvadratov je na sliki? 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Malo zabavne matematike 
 
Na spodnjem linku imaš nekaj simpatičnih matematičnih nalog. Uživaj.  

http://www.nauk.si/materials/1090/out/index.html#state=1 
 
 

Vaje za koncentracijo- opazovanje predmetov   
 

Na pladenj položite npr. 12 predmetov. Otrok ima za opazovanje omejen čas (1 min). Pladenj 

pokrijemo. Otrok zapiše imena predmetov, ki si jih je zapomnil. Nalogo lahko nadaljujete tako, da 

iz zapisanih besed tvori povedi ali sestavi zgodbo. Igro lahko stopnjujete z dodajanjem ali 

odvzemanjem predmetov. Otrok odgovarja na vprašanja: npr. Koliko predmetov je rdeče barve? 

Koliko predmetov je okroglih? Ali je na pladnju rdeča kocka? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OSC9IchLbRw
http://www.nauk.si/materials/1090/out/index.html#state=1


Zanimivosti o kihanju 

Ali veste, da ob kihanju zrak potuje s hitrostjo 50 km na uro? V nadaljevanju si preberite še nekaj 
zanimivosti o kihanju. 

   

Kihanje se prične z dražečim občutkom v nosu. Živčni 
končiči v nosu možganom pošljejo sporočilo, da se moramo 

znebiti snovi, ki draži sluznico nosu.  

Kihanje je refleksno in se zgodi v sekundi. 

 
 

 

 

 
 
 

 

Zrak ob kihanju potuje s 50 kilometri na uro 

Ob kihanju zrak potuje s 50 km na uro. Če pri tem z roko ali 
robčkom ne zaustavimo sluzi, izločena sluz pristane 
približno pet metrov stran od osebe, ki je kihnila 

 
 
Kihamo, da prečistimo nos 

Kihamo, da bi s tem znova omogočili normalno delovanje nosu. ''Tako kot računalnik potrebuje 
ponovni zagon tako naši nosovi potrebujejo prečiščevanje, ko so preobremenjeni. Biološko se 
takrat sproži naraven simptom kihanja. Če kihanje deluje pravilno, na novo nastavi okolje okoli 

nosnih poti tako, da izločimo dražljive snovi, ki so se med dihanjem ujele v nosno sluznico.''  
 
Povsem normalno je kihniti večkrat 

Ker dražeče snovi z enkratnim kihanjem običajno ne najdejo poti iz nosne sluznice, se pogosto 
zgodi, da kihnemo večkrat zaporedoma. 

 
Oči se zaprejo neprostovoljno 

Četudi bi želeli ohraniti odprte oči med kihanjem, nam to ne bo uspelo, saj gre za refleks in oči 
zapremo. Brez skrbi, med kihanjem ne more zgoditi, da bi vaše oči ostale zunaj očesnih jamic, kot 
lahko vidimo v nekaterih pravljicah ali risankah. 

 
Ne zadržujte kihanja 

Če začutite, da boste kihnili, tega ne skušajte preprečiti. S tem boste preprečili njegov namen 
čiščenja nosu.  
 

Povzeto po: https://vizita.si/bolezni/7-zanimivosti-o-kihanju-ki-jih-morda-niste-vedeli.html 
 

 

UGANKE 
 
Junak je, kot jih še  v pravljici ni, 

saj je skafander njegova obleka. 
V njem velik korak za 
človeštvo stori 

in majhen korak za človeka.        ASTRONAVT 
 
Petindvajset jih koraka, 

a drugačne je prav vsaka, 
kdor dodobra jih spozna, 
je med knjigami doma.                ABECEDA 

 

Od jutra do noči nabira, leta, 

koške za cvetni prah ometa ... 
Od jutra do noči: 
zum, zum, zum brenči.            ČEBELA 

Daljave približa, poveča stvari, 
ko si ga posadiš na oči. 
Če pa pogledaš vanj vzvratno, 

je vse ravno obratno.            DALJNOGLED 
 
Da nam ne bi glav zmočilo, 

se mu skrijemo pod krilo.        DEŽNIK 

https://vizita.si/bolezni/7-zanimivosti-o-kihanju-ki-jih-morda-niste-vedeli.html


Grozna je in strašna. 

Jaz je ne maram! 
Raglja neumna 
sanje odčara. 

Dneva še ni, 
že 'vstani!' kriči.            BUDILKA 
 

V ljudi se zaganja 
in drevje priklanja, 
brez britvice brije, 

a videti ni je.                BURJA 
 
Prijazna gospa 

rada rože ima.  
V šopke jih veže 
ti z njimi postreže.          CVETLIČARKA 

 
Veliko lukenj, in en ročaj, 
pri njem tak je običaj, 

da skozi vodo on spusti, 
drugo pa vse zadrži.         CEDILO 
 

Od vekov v veke dragocen 
se zdi ljudem dokaj cenen, 
a zamujen za ves denar 

ne da kupiti se nikdar.                 ČAS 

 

 

Po žicah potuje, 
nam dom osvetljuje.               ELEKTRIKA 
 

Dolga, tanka,  
raztegljiva, 
v pasu hlač 

se navadno skriva.            ELASTIKA 
 
Po prekli se pne, 

cveti in se vije, 
a ko dozori, 
se v srajčko skrije.                 FIŽOL 

 
Skromna neznatna 
se skriva v travi. 

Po moči pa zraste 
čez noč za dve glavi.         GOBA 
 

Po barvi se kar s travo zlije. 
Še kraljična ga na postelji odkrije. 
Olupijo se najprej stroki, 

potem za kuho je pri roki.       GRAH 
 
Kačji pastir je, 

ki s krili opleta, 
kot da z neba pajčevine ometa. 
A ni ne pastir 

ne čistilna naprava, 
saj v svojem trupu ljudi prepeljava.        HELIKOPTER 

 

 
 

Dokončaj besedo 
 

Zanimiva besedna igra za dva igralca. Eden od igralcev na list papirja napiše črko. Drugi igralec 
dopiše drugočrko, nato spet prvi eno, dokler ne nastane smiselna beseda. Kdor je dodal zadnjo 
črko, dobi točko. Posebnost igre jev tem, da s spretno izpeljavo in premišljeno izbiro črk 

preprečimo nasprotniku, da bi besedo dokonča. Točko dobi igralec tudi takrat, ko nasprotnik ne 
zna nadaljevati. Igralca se že pred začetkom igre dogovorita, katere besede so dovoljene in katere 

ne: npr. samo samostalniki, nobenih imen ali tujk. Dogovor je odvisen od znanja in starosti 
igralcev. 
 

 

Sudoku 
 
Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo. Vsako število se lahko pojavi 

točno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu. V mreži so nekatera 

števila že podana.  Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek in malo potrpežljivosti! 

       

https://sl.wikipedia.org/wiki/Logi%C4%8Dna_uganka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kvadrat_(geometrija)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Logika


            

 

4. Usmerjen prosti čas 

 

Narišimo muco v 3 korakih 
 

1. KORAK - OBRIŠI PEST  (SLIKA 1)  

2. KORAK – NARIŠI OČI, SMRČEK IN BRKE (SLIKA 2 IN 3) 

3. KORAK – MUCKO POLJUBNO POBARVAJ (SLIKA 4) 

 

    
SLIKA 1                              SLIKA 2                          SLIKA 3                         SLIKA 4 

  

 

 

 



 

3D obris roke 
 
Kaj potrebujete: 

➢List papirja 

➢Svinčnik 

➢Barvice/flomastri 

Navodila: 

1.Korak: Pripravite si vse potrebne pripomočke. 
2.Korak: Dlan in del zapestja položite na A4 list papirja in s svinčnikom na rahlo narišite obris roke. 
3.Korak: Vzemite flomaster in od roba papirja do obrisa narišite ravno vodoravno črto.Odtočke 

obrisa do točke obrisa na drugi strani roke narišite navzgor ukrivljeno črto.Od tu naprej do konca 
lista ponovno narišite ravno vodoravno črto. In takonadaljujete do vrha papirja. 

4.Korak: Zdaj je čas, da naredimo 3D roko bolj živo. Vzemite flomastre vsaj trehrazličnih barv in z 
njimi zapolnite del med osnovnimi črtami, ki ste jih narisali v 3.koraku. Pomembno je, da vedno 
ponovite isto zaporedje barv. 

 

    
2. korak                            3.korak                          3. korak                          4. korak 

 
 

Miselna uganka 
 
Spomočjo zobotrebce, lesenih palčk ali barvic oblikuj lik, kot je prikazanona spodnji sliki. TVOJA 

NALOGA JE: PREMAKNI DVA ZOBOTREBCA TAKO, DA BOŠ DOBIL DVA KVADRATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iluzija 
 

Včasih se lahko naše oči malo poigrajo z nami... 
Poglej primera in ugotovi kaj vidiš ti? Ti uspe "spregledati" obe narisani stvari? Uspe tvojim 
staršem? 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

                              ZAJEC ALI RACA? 

 

 
 
          MLADA DAMA ALI STARA GOSPA? 

 

 
Še nekaj idej kako si zapolniti in popestriti čas doma. 

 

PLES 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AV1biKT426I Gangnam Style 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4  Čebelica- Zum zum zum 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bHk7T28yqik  Čuki- Hubba Bubba 

 
 

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=AV1biKT426I
https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4
https://www.youtube.com/watch?v=bHk7T28yqik

