
PODALJŠANO BIVANJE – 2. 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. 
 
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 
 

 

Ker so napovedani deževni dnevi, lahko vseeno gibamo tudi če nismo zunaj. 

- v stanovanju lahko izvajate različna naravna gibanja (plazenja naprej, nazaj, različni 

poskoki, počepi...) 

- na spletu vtipkate Just dance – Waka waka, in plešite. 

- ali se igrate različne igre... 

 

Igre starih staršev 

Skupaj s starši poiščite igre, ki so se jih igrali v »starih« časih. Nauči se jih igrati in nam jih 

predstavite v šoli, ko se vidimo. 

 

Poiščimo zaklad 

Nekdo skrije »zaklad« v hiši in pripravi na listkih zaporedje namigov, ki jih tudi skrije. Na 

vsakem listku je zapisan namig za pot do naslednjega namiga in na koncu namig, ki vodi do 

zaklada. 

 

Ples s pavzami 

Igra gre tako, da ko se glasba vrti, otrok pleše. Ko pa pritisnemo pavzo, pa se mora otrok 

ustaviti, okameni, v položaju v katerem je glasba prenehala. Če se igra več članov, lahko tudi 

izbirate najlepši in najzanimivejši kip. 

 

 

 

 



 

 

2. SAMOSTOJNO UČENJE 
 

 

Raztrgan dohtar 
 

Preberi besedo in o njej pripoveduj  minuto, brez da bi se ustavil. 

1. ŽOGA 

2. OMARA 

3. MAMI 

4. TILEN 

5. SNEG 

6. ČEVELJ 

7. TELEVIZIJA 

8. SOK 

9. BANKA 

10. VZGLAVNIK 

 

Dotik 
 

Sledi pomočnikovim navodilom. 

 

1. Hodi po prstih in se dotakni rdečega predmeta. 

2. Hodi po petah in se dotakni predmeta, ki je manjši od tvoje glave. 

3. Skači in se dotakni predmeta, ki je večji od tebe. 

4. Počepni in se dotakni predmeta, ki je pred tabo. 

5. Skači po eni nogi in se dotakni predmeta, ki je prozoren. 

6. Hodi z dvignjenimi rokami in se dotakni predmeta, skozi katerega vstopiš v prostor. 

 

Črkomanija 
 

Pripravi list in pisalo. Prepiši besede, kot jih vidiš na kartici. Besede dopolni s črkami, da dobijo 

pomen. 

 

1. OK_OB_R 

2. _ISK_LN_K 

3. Š_P_K 

4. Š_EVI_A 

5. S_ _KA 

6. N_S 

7. A_TOM_BIL 

8. P_Š_A 

 



 

3. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
 

 

Voščilnica za materinski dan 
 

V prejšnjem tednu ste imeli nalogo, nabrati spomladanske cvetlice in jih vložili v časopisni 

papir, ter obtežili s knjigami. Te cvetlice so se sedaj že posušile in so pripravljene, da z njimi 

izdelate voščilnico za vaše mamice. Cvetlice nalepite na voščilnico in ne pozabite zraven 

pripisati lepo voščilo. 

 

Kako naredimo preprost tulipan iz papirja 

 

Ta tulipan zahteva dva kosa papirja. Eno za steblo in drugo za sam 

cvet. Je preprost in zelo enostaven za izdelavo. 

 

 

 

 

 

1. Začnite s kvadratnim listom origami papirja in ga zavrtite kot 

diamant z barvno stranjo navzdol. Če imate samo navaden papir 

velikosti 8,5 x 11, sledite tem navodilom, da postane kvadrat. 

 

 

 

 

 

2. Papir prepognite tako, da spodnji kot zložite na zgornji kot. 

 

 

 

 

 

 



3. Spet zložite na polovico tako, da zložite levi in desni vogal. 

 

 

 

 

 

 

4. Odvijte. 

 

 

 

 

 

 

5. Prepognite papir v desni kot in ga položite poševno 

diagonalno navzgor, kot vidite na sliki. 

 

 

 

 

 

6. Prepognite papir v levi kot in zavijte okoli preostale figure, kot 

vidite na sliki 

 

 

 

 

 

7. Spodnji kotiček zložite nazaj za figuro. 

 

 

 

 

 



 

8.  Zdaj vzemite nov list papirja. Naredili bomo steblo. 

 

 

 

 

 

9. Papir zložite na polovico od leve proti desni. 

 

 

 

 

 

 

10. Odvijte.    

 

 

 

 

 

 

11. Zavijte levi in desni vogal in ga zložite na sredino, pri čemer 

pazite, da se levi in desni rob srečata na sredinskem pregibu. 

 

 

 

 

 

12. Zložite figuro na pol tako, da zložite levo proti desni. 

 

 

 

 



 

 

13. Vzemite majhen del dna in ga zložite navzgor, poravnajte 

desne robove. To bi moralo izgledati kot na sliki. 

 

 

 

 

 

14. Tulipan prilepite na vrh stebla. Ali ni bilo tako enostavno? 

 

 

 

 

Sedaj imate pripravljeno že drugo darilo za vaše mamice, ob 

njihovem materinskem dnevu. 

 

 

Hiša eksperimentov 
 

Hiša eksperimentov vam je pripravila priročnik z iluzijami, ki jih učenci lahko sami naredite 

doma. Za izdelavo potrebujete samo list papirja, svinčnik, škarje, barvice ali flomastre. 

 

PDF priročnik - PRENESITE PDF PRIROČNIK TUKAJ 

 

 

4. KOSILO 

 

 
Starši so tisti, ki ponavadi pripravijo pogrinjek, skuhajo kosilo in na koncu tudi pospravijo. 

Tokrat, pa boste to nalogo opravili vi učenci. 

Tukaj imate navodila za pripravo mize in preprost recept za dobro malico. Ne pozabite na 

koncu vse pospraviti. Starši bodo zelo veseli. 

 

 

Otroški pogrinjek za pripravo mize 

 
Neverjetno je, kako so otroci veseli, ko sodelujejo pri raznoraznih vsakodnevnih opravilih, 

kot je na primer priprava mize za obed. Otroški pogrinjek je tukaj zelo dobrodošel, saj 

otroku pomaga pri pripravi (medtem tudi prireja 1:1 - prva matematika). 

https://muzejiluzij.us16.list-manage.com/track/click?u=6a2fbc8bec340298e9205483f&id=840584e74c&e=d76021d8f3


Najpomembnejše je, da jo lahko pripravi samostojno, kar dobro vpliva na njegovo 

samopodobo. Tukaj na sliki imaš lep primer pravilne postavitve pogrinjka mize. 

 

Izdelava pogrinjka je zelo preprosta. 

 

 
Vir: https://nas-vsakdanji-zivzav.blogspot.com/2018/12/otroski-pogrinjek-za-pripravo-mize.html 

   

 

https://nas-vsakdanji-zivzav.blogspot.com/2018/12/otroski-pogrinjek-za-pripravo-mize.html


 

Otroške sendvič gosenice 
 

Čas priprave: 15 minut 

Količina: 2 gosenici 

Sestavine: 

- 3 kosi navadnega ali 

brezglutenskega Schaer svetlega kruha 

- 3 kosi navadnega ali Schaer temnega 

kruha s semeni 

- 5 kosov piščančje salame ali šunke (sli sira 

za brezmesne sendvičke) 

- 1-2 žlici sirnega namaza ali kečapa 

svež drobnjak 

- 2 češnjeva paradižnik 

- 2 palčki za ražnjiče 

 

Paradižnikom na vrhu zarežemo dva manjša reza in vanja dodamo dve 1 cm dolgi vejici od 

drobnjaka – za tipalke. Iz kruha izrežemo manjše krogce. Namažemo jih s kremnim namazom 

ali kečapom. 

   
 

Iz salame prav tako izrežemo krogce. Na spodnje dele kruhovih krogcev dodamo dve majhni 

vejici drobnjaka, eno salamo in pokrijemo z zgornjim delom kruha, da oblikujemo majhne 

okrogle sendvičke z nogicami. 

http://blog.schaer.com/sl/produktkatalog
http://blog.schaer.com/sl/produktkatalog


    

 

Na palčko podajamo po en svetel in en temen sendvič. Ko ostane samo še malo palčke, 

dodamo na koncu še češnjev paradižnik. 

   Veselo ustvarjanje! 

  

Vir: https://www.aninakuhinja.si/ 

 
 

 

Posredujemo vam še nekaj spletnih povezav različnih didaktičnih in ustvarjalnih vsebin: 

 

 ustvarjanje https://otroski.rtvslo.si/ustvari-si 
 učenje ugank http://igramose.blogspot.com/p/uganke.html 
 Pinterest https://www.pinterest.com 

 risanje https://www.wedrawanimals.com/ 

 zlaganje origamija https://www.origamiway.com/ ali https://en.origami-club.com/ 

 kuhanje https://www.aninakuhinja.si/kategorija_receptov/otroske-jedi/ 

https://www.aninakuhinja.si/
https://otroski.rtvslo.si/ustvari-si
http://igramose.blogspot.com/p/uganke.html
https://www.pinterest.com/
https://www.wedrawanimals.com/
https://www.origamiway.com/
https://en.origami-club.com/
https://www.aninakuhinja.si/kategorija_receptov/otroske-jedi/


Če imate kakršnokoli vprašanje ali nas razveselite z vašimi končnimi izdelki, to lahko storite 

preko elektronske pošte: 

 
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 
Barbara Černčič 
barbara.cerncic@gmail.com 

kombinacija 1.-3. razred 

OPB V 

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

4. razred 

OPB VI 
Ines Sadar 
ines.sadar@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 

 

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


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.  
 

        Učiteljice podaljšanega bivanja 


