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Špela Ohojak 

1. VODENA VIZUALIZCIJA 

Navodilo: starši otrokom preberite besedilo. Branje naj bo počasno, mirno in tiho. Spomnite 

otroke na počasno dihanje. Otroci naj se uležejo se na hrbet in zaprejo oči. 

 

Zunaj je pomlad in vse cveti. Ti si metulj, ki kot peresce lahko poletava po travnikih . 

Ogleduješ si različne rože, ki rastejo tam. Marjetice, spominčice, trobentice, … 

Vse pod teboj je odeto v pisane barve.  

Spustiš se malo nižje in nežno pristaneš na marjetici. Pozdraviš jo in odletiš naprej. 

Srečaš pikapolonico, ki sedi na travi.  

Pred sabo zagledaš deklico, ki nabira rože za svojo mamo. Približaš se ji in pristaneš na 

njenem nosku. Deklica je zelo vesela. Potresla je z glavo, ti pa odletiš visoko v nebo.  

Sedaj počasi odpri oči, vstani in pojdi pogledat skozi okno, če kje vidiš kakšnega metulja.  
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Andrejka Rijavec 

2. MOJ KOLEDAR 

IZDELAŠ SI KOLEDAR, KI BO PRIKAZOVAL LETNE ČASE, MESECE, DNEVE V MESECU, DNEVE V 

TEDNU IN VREME. 

POTREBŠČINE: 
- TRŠI LIST PAPIRJA 
- ŠESTILO, ŠKARJE,  BARVICE 
- ŽEBLJIČEK, KOŠČEK PLUTOVINASTEGA 

ZAMAŠKA, RAZCEPKA (KDOR JO IMA)  
 

 

 

NAVODILO ZA DELO 

1. VZEMI TRŠI LIST BELEGA PAPIRJA. NANJ BOŠ NARISAL PET KROGOV. POTRUDI SE JIH 

PRAVILNO RAZPOREDITI TAKO, DA BODO VSI NA ENEM LISTU. 

2. S ŠESTILOM NARIŠI KROGE S POLMEROM 7 cm, 6 cm, 5 cm, 4 cm IN 3 cm. 

KAJ JE POLMER? TO JE RAZDALJA MED SREDIŠČEM KROGA S IN TOČKO  NA  

                                                           ROBU KROGA (KROŽNICI). 

3.IZREŽI NAJVEČJI KROG IN GA RAZDELI NA ŠTIRI ENAKE DELE. TO BODO  4 LETNI ČASI.  VSAK 

DEL POBARVAJ TAKO, KOT STE SE ŽE DOGOVORILI PRI POUKU IN NA ROB NAPIŠI LETNE ČASE. 

4. IZREŽI DRUGI KROG IN GA RAZDELI NA 12 ENAKIH DELOV. TO BODO MESECI. POBARVAJ 

JIH TAKO KOT LETNI ČAS, KATEREMU PRIPADAJO. NA ROB NAPIŠI IMENA MESECEV. 

5. IZREŽI TRETJI KROG IN PO ROBU ENAKOMERNO NAPIŠI ŠTEVILA OD 1 DO 31. NASVET: NA 

ČETRTINO KROGA (VELIKOST LETNEGA ČASA) NAPIŠI PO 8 ŠTEVIL. TO BODO DNEVI V 

MESECU. 

 6. IZREŽI ČETRTI KROG IN GA RAZDELI NA 7 ENAKIH DELOV. TO BODO DNEVI V TEDNU. NA 

ROB NAPIŠI IMENA DNI. 

7. IZREŽI ŠE ZADNJI KROG.  NA ROB TEGA PA ENAKOMERNO NARIŠI VREMENSKE ZNAKE . 
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8. NA SREDINI  VSAKEGA KROGA NAREDI MAJHNO LUKNJICO. KROGE POLOŽI PO VELIKOSTI 

TAKO, DA JE NAJVEČJI SPODAJ, NAJMANJŠI PA ZGORAJ. PRITRDI JIH SKUPAJ Z ŽEBLJIČKOM IN 

PLUTOVINASTIM ZAMAŠKOM ALI RAZCEPKO.  

PRI DELU  PA LAHKO VEDNO UPORABIŠ SVOJO DOMIŠLJIJO IN NAREDIŠ KAJ PO SVOJE 

OZIROMA DRUGAČE KOT JE V NAVODILU. 

IN ČEMU TA KOLEDAR SLUŽI? VSAK DAN SI GA NASTAVI IN S TEM BOŠ PONAVLJAL IN 

UTRJEVAL UČNO SNOV O KOLEDARJU IN VREMENU. 

 

Andrejka Rijavec 

3. SESTAVLJANKA 

Potrebščine: karton ali trši papir (raje ne večji kot A4), svinčnik, ravnilo,  barve (tempera ali 

vodene, voščenke, …), škarje 

 

Navodila za delo 

1. Eno stran kartona razdeli na različne dele.      

2. Drugo stran poljubno pobarvaj z barvami ali pa nariši kakršenkoli motiv.  

3. Počakaj, da se posuši (če je potrebno). 

4. Razreži  po črtah, da dobiš več delov. 

5. Dele med seboj pomešaj. 

6. Iz njih ponovno sestavi narisano sliko. 

    Ti je uspelo? 

    Namig: S člani družine lahko tekmujete, kdo prej sestavi sliko in seveda merite čas. 
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Irma Merljak 

4. POSKUS ZA POGUMNE 

 
Pozdravljeni,  
 
Imate morda doma vsaj dva balona in prgišče (30) risalnih žebljičkov? Ste pogumni in vas ni 
strah ničesar? Potem je ta poskus kot nalašč za vas. 

 
 
Potrebujete torej balone, risalne žebljičke, ravno površino in seveda pogum. 
 
Napihnite dva balona. Na ravno površino postavite risalni žebljiček s konico navzgor. 
Napihnjen balon nalahno pritisnite na risalni žebljiček. Kaj se bo zgodilo? Verjetno bo počil, 
mar ne? 
 
Sedaj pa na ravno površino postavite še ostale risalne žebljičke s konico navzgor. Med njimi 
naj bo malo razmika. Tudi nanje narahlo potisnite napihnjen balon. Kaj se bo tokrat zgodilo? 
 
Poskusite vnaprej predvideti. Saj ni res, pa je. 
 
Želim vam obilo zabave. 
 
Ostanite zdravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Kristina Ličen 

5. KMET IN MEDVED 

 

Nekoč je živel kmet, ki ni imel nikogar, da bi mu pomagal na kmetiji.  

 

Zato je odšel do medveda in rekel: "Poslušaj, medved, nikogar nimam, ki bi mi pomagal na 

kmetiji. Kaj, ko bi midva skupaj obdelala polja?" 

 

"Kako si bova pa razdelila pridelek?" je vprašal medved.  

"Naj pomislim," je rekel kmet in pomislil. Potem je rekel: "Takole bova naredila – ti boš dobil 

vse, kar bo zraslo nad zemljo, jaz pa vse, kar bo ostalo v njej."  

"Se strinjam," je odvrnil medved.  

 

In tako sta posadila repo, ki je zrasla debela in lepa.  

Oba sta trdo delala, da sta pobrala ves pridelek, potem pa je prišel čas, da si ga razdelita.  

 

Kmet je rekel: "Vse, kar je bilo nad zemljo, je tvoje, mar ne?"  

 

"Da," je odgovoril medved.  

 

In tako je kmet odrezal listnate dele repe ter jih dal medvedu, sam pa začel preštevati korene. 

 

Medved je spoznal, da ga je kmet ogoljufal, zato se je šel kujat v svoj brlog.  

 

Naslednjo pomlad ga je kmet ponovno obiskal: "Poslušaj, medved, kaj ko bi midva zopet 

skupaj obdelala polja?"  

 

Medved se je malce obotavljal, nato pa rekel: "Naj bo. Ampak tokrat ti dobiš vse, kar bo 

zraslo nad zemljo, jaz pa vse, kar bo ostalo v njej."  

 

"Zmenjeno," je rekel kmet.  
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In tako sta posejala pšenico, ki je bogato obrodila. Ko sta jo požela, je prišel čas, da si razdelita 

sadove svojega dela.  

 

Kmet je vzel zrna, medved pa je dobil slamo in korenine, skratka, zopet nič.  

 

"To je pa višek!" se je jezil medved. "S tabo prav gotovo ne bom nikoli več delal, si zvit bolj 

kot lisica! Zbogom!" 

 

Tako je rekel in odhlačal v gozd. Nikoli več ga niso videli obdelovati polja. 

 

Ruska ljudska 

 

 

 

Kako bi se pa ti dogovoril z medvedom, če bi bil kmet? 
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Kristina Ličen 

6. KJE GOJIMO RASTLINE ZA POGOZDOVANJE? 

 

Gozdni požari pri nas niso redkost. Pogostejši so v poletnih mesecih. Če dolgo traja, preden 

jih pogasijo, lahko povzročijo veliko škode.  Tako je požar, ki je  lani avgusta  divjal na Cerju, 

uničil veliko dreves, med drugim tudi Park miru. V okviru tega požara je bila organizirana 

akcija Drevo za Cerje, pri kateri se zbira sadike dreves in finančna sredstva za obnovo. V dveh 

letih nameravajo na prizadetem območju zasaditi 10.000 dreves vrst hrast, javor in črni bor. 

Toda, ali veste, kje gojimo rastline za pogozdovanje? 

 

Če vas zanima, kako se reče prostoru, kjer gojimo mlada drevesa, preberite sledeče besedilo 

ter namesto črtic vstavite ustrezne črke. Tako boste lahko prebrali celotno besedilo, razen 

zadnje vrstice. Na črtice v zadnji vrstici vpišite manjkajoče črke po vrstnem redu, tako kot ste 

jih vstavljali v besedilo. Dobili boste pravilen odgovor. 

 

Za pogoz_ovanje in tudi za saditev v v_tu in parku potrebujemo rastlin_. Treba jih je _zgojiti. 

Najpr_j naberemo _eme _a starih dreves_h ali grmovni_ah. Seme posejemo in vzgojimo 

rastline. Spočetka so čisto m_jhne in le počasi rastejo. V gozd jih sadimo, ko so stare dve ali tri 

leta. V vrt ali park pa še pozneje. Ko so stare pet in tudi več let. Z gojitvijo rastlin je mnogo 

dela in potrebno je tudi mnogo znanja. 

Kako se imenuje kraj, kjer gojimo rastline za pogozdovanje? 

 

To je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ki jo vidimo tudi na sliki. 
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Miroslava Fon 

7. ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI IZ ŽIVALSKEGA SVETA 

Na svetu živi veliko zanimivih živali. Nekatere izmed njih pa še posebej izstopajo. Pa si 

poglejmo nekatere izmed njih. 

 

Pes vrste komodor zgleda kot kakšna cunja. je 

zelo kosmat, vendar mu dlaka malo izpada. 

Presenečeni pa bi bili, če bi videli, kako spreten 

in hiter je. 

 

 

 

 

Lenivec  živi v Srednji in Severni Ameriki. Je 

vsejedec, najbolj pa mu tek mladi poganjki in 

listi rastlin. Pri njih vse poteka zelo počasi: 

premikajo se počasi, jedo počasi, celo 

prebavljajo počasi.  

 

 

 

Sončni medved živi v tropskih deževnih 

gozdovih v Jugovzhodni Aziji. Ko stoji, je visok 

1,2 metra in tako najmanjši med vsemi 

medvedi. Zato mu nekateri pravijo tudi pasji 

medved. Ima kratko dlako, doseže pa težo do 65 

kilogramov. 
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Opica saki z belim obrazom spada v vrsto opic saki. Živi v 

gozdovih Brazilije, Francoske Gvajane, Surinama  in 

Venezuele. Hrani se s sadjem, z oreški, s semeni in z 

žuželkami. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Opica nosan je najbolj zanimiva zaradi 

svojega velikega nosu. Zakaj imajo tako 

velik nos, ni povsem znano, domneva pa 

se, da zaradi spolne privlačnosti. Samice z 

večjimi nosovi naj bi tako bolj privlačile 

samce. Njihova zanimivost so tudi 

povečani trebuhi, kar je posledica plinov, 

ki jih proizvede zapleten prebavni sistem. 
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 To je zajec, če niste uganili na prvi pogled. 

Zajec angora je ena najstarejših 

udomačenih vrst zajca na svetu. Izhaja iz 

osrednje Turčije. Gojijo ga predvsem 

zaradi volne.  

 

Miroslava Fon 

8. PA ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI O NAS SAMIH - O ČLOVEŠKEM TELESU 

 

 

Med smejanjem se napne 15 obraznih mišic, med zehanjem pa kar 43! 

 

Žile, ki vodijo kri stran od srca, se imenujejo arterije. Žile, ki vodijo kri k srcu, pa vene. 
 
Možgani so na otip gladki in občutljivi kot maslo, zato potrebujejo zaščito – našo lobanjo. 
 
Očesne mišice so ene izmed bolj aktivnih mišic. Ves čas, ko gledamo, so v pogonu. 
 
Zobje so trdnejši od kosti. 
 
Človeški možgani tehtajo približno 1,4 kilograma, od tega je večina vode. 
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Vsaka dlačna korenina vsebuje majhno mišico naježevalko, ki se napne, ko nas je strah ali pa 
nas zebe. Tako nastane »kurja polt«. 
 
Neprebavljena hrana v debelem črevesu ostane 6-20 ur. 
 
Nekateri deli telesa niso prekrvljeni, na primer nohti, lasje, roženica očesa, zobna sklenina, 
hrustanec. 
 
Če ti zaspi roka, to pomeni, da imaš utesnjen oziroma stisnjen živec. 
 
Mišice izgledajo rdeče barve, ker so zelo dobro prekrvljene. 
 
Roka je najbolj gibljiv del telesa. 
 
Vsako sekundo lahko en sam nevron v naših možganih odpošlje do 1000 signalov, ki švigajo 
od nevrona do nevrona s hitrostjo do 400 km/uro. 
 
Človek lahko brez hrane zdrži tudi 40 dni, brez vode pa le 6 dni. 
 
Telo ni zmožno shranjevati kisika, zato moramo dihati neprestano, ves čas. 
 
Srce nima oblike srca, kot ga narišemo, ampak ima obliko sploščene krogle. 
 

Tudi če narediš stojo, bo urin še vedno tekel v smeri od levice proti mehurju. 
 
Srce zarodka začne biti nekje 18.-24. dan po oploditvi. 
 
Človek in konj imata enako število kosti. 
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Neda Mikuž 

9. RIŠEM KORAK ZA KORAKOM
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Neda Mikuž 

10.  POGLEJTE, KAKO SE OTROKOVA USTVARJALNOST RAZVIJA  
 
Tako kot odraščajo otroci, odrašča tudi njihova risba. 
  
Kaj se ti zdi, približno koliko so stari otroci, ki so naslikali spodnje slike?  
 
Pri iskanju odgovora si pomagaj s spodnjimi obrazložitvami otrokovega razvoja. 
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  čečkanje                                                           kontrolirano čečkanje- glavonožec 
od 1. - do 2. leta starosti                                                  od 2. -3. let starosti                                               

 

                                      

pred-simbolizem - od 3.- 4. leta                           simbolizem - od 4. leta starosti dalje 

 

                                                   

obdobje rentgenske slike –                                                     risanje v akciji –  

     risanje notranjost                                                                 od 10 leta dalje  

                                                                            
Sedaj, ko si razmišljal o spreminjanju otroške risbice, vzemi list papirja in nekaj 

nariši. 
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Tina Posedel 

11. GEOMETRIJSKI LIKI 

Vas zanima kaj so liki? Spoznajmo 4 osnove geometrijske like, ki se med seboj razlikujejo po 

obliki, številu stranic ter številu oglišč. 

 

TRIKOTNIK 
 

STRANICE: 3 
OGLIŠČA: 3  

 

     

PRAVOKOTNIK 
 

STRANICE: 4 
OGLIŠČA: 4  

 

   

 

 
KVADRAT 

 
STRANICE: 4 
OGLIŠČA: 4 

 

     

 
KROG 

 
STRANICE: 1 
OGLIŠČA: 0 

 

 

 

Iz različnih barvnih papirjev izreži poljubne geometrijske like različnih velikosti. Nato poskusi 

sestavit različne oblike. Bodi ustvarjalen in domišljav tako, da dobiš zanimive sestavljanke.  
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Viri:  ites.google.com/site/osfrshelena/liki 
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Tina posedel 

12. SLIKOPIS ZA UČENJE BRANJA 

Tudi slikopis za učenje branja je lahko zanimivo in zabavno. Naučil/a se boš lahko veliko 

novih besed in širil/a svoje besedišče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobilica in polžek, Marjeta Zorec: po slovenski ljudski basni 
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Viri:  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_slSI694SI694&sxsrf=ALeKk01Lj7iJok2JhvxGO5qxSL-

fIoVqLA:1585164541769&q=slikopis+za+u%C4%8Denje+branja&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=

2ahUKEwjqurCLrrboAhV4QhUIHaRLDlkQsAR6BAgKEAE&biw=1904&bih=910#imgrc=u5KKUuaLIHX2P

M 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_slSI694SI694&sxsrf=ALeKk01Lj7iJok2JhvxGO5qxSL-

fIoVqLA:1585164541769&q=slikopis+za+u%C4%8Denje+branja&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=

2ahUKEwjqurCLrrboAhV4QhUIHaRLDlkQsAR6BAgKEAE&biw=1904&bih=910#imgrc=x-CkDISPez6dXM 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_slSI694SI694&sxsrf=ALeKk01Lj7iJok2JhvxGO5qxSL-fIoVqLA:1585164541769&q=slikopis+za+učenje+branja&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjqurCLrrboAhV4QhUIHaRLDlkQsAR6BAgKEAE&biw=1904&bih=910#imgrc=u5KKUuaLIHX2PM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_slSI694SI694&sxsrf=ALeKk01Lj7iJok2JhvxGO5qxSL-fIoVqLA:1585164541769&q=slikopis+za+učenje+branja&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjqurCLrrboAhV4QhUIHaRLDlkQsAR6BAgKEAE&biw=1904&bih=910#imgrc=u5KKUuaLIHX2PM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_slSI694SI694&sxsrf=ALeKk01Lj7iJok2JhvxGO5qxSL-fIoVqLA:1585164541769&q=slikopis+za+učenje+branja&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjqurCLrrboAhV4QhUIHaRLDlkQsAR6BAgKEAE&biw=1904&bih=910#imgrc=u5KKUuaLIHX2PM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_slSI694SI694&sxsrf=ALeKk01Lj7iJok2JhvxGO5qxSL-fIoVqLA:1585164541769&q=slikopis+za+učenje+branja&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjqurCLrrboAhV4QhUIHaRLDlkQsAR6BAgKEAE&biw=1904&bih=910#imgrc=u5KKUuaLIHX2PM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_slSI694SI694&sxsrf=ALeKk01Lj7iJok2JhvxGO5qxSL-fIoVqLA:1585164541769&q=slikopis+za+učenje+branja&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjqurCLrrboAhV4QhUIHaRLDlkQsAR6BAgKEAE&biw=1904&bih=910#imgrc=x-CkDISPez6dXM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_slSI694SI694&sxsrf=ALeKk01Lj7iJok2JhvxGO5qxSL-fIoVqLA:1585164541769&q=slikopis+za+učenje+branja&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjqurCLrrboAhV4QhUIHaRLDlkQsAR6BAgKEAE&biw=1904&bih=910#imgrc=x-CkDISPez6dXM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_slSI694SI694&sxsrf=ALeKk01Lj7iJok2JhvxGO5qxSL-fIoVqLA:1585164541769&q=slikopis+za+učenje+branja&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjqurCLrrboAhV4QhUIHaRLDlkQsAR6BAgKEAE&biw=1904&bih=910#imgrc=x-CkDISPez6dXM
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Nika Colja 

13.  POSKUSI 

Radovedneži bi se preizkusili v preprostem domačem zabavnem preizkusu? 

Prosi starše za pomoč. Obljubim da se boš zabaval. 

1. Poskus: Pok 

Potrebuješ: 

• Pecilni prašek 

• Vinski kis 

• Valjasto posodico od šumečih tablet 

Navodilo: V valjasto posodico natresi polovičko vrečke pecilnega praška. Dolij za dva prsta 

vinskega kisa. Hitro zapri pokrovček. Nekoliko pretresi. Posodico primi v roko in drži z 

iztegnjeno roko. 

Kaj se zgodi? 

Zamašek ustreli.  

Res je zamašek ustreli. Ta burna reakcija sledi, ko si pecilni prašek, kot baza in ob stiku z 

vinskim kisom, kot kislini izmenjata atome. Atomi so majhni delci snovi, ki jih boš spoznal 

kasneje v šolanju.  

Si za še en kratek sprehod skozi kuhinjo? In še lažji poizkus? 

2. Poskus: Poper se ustraši 

Potrebuješ: 

• Posodo z vodo (naj bo čista) 

• Drobno mlet poper 

• Sredstvo za pomivanje posode 
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V posodo nalij vodo. Čisto malo potresi poper po površini vode. Poper naj plava po površini 

vode. Sedaj pa si na prst nanesi malce sredstva za pomivanje posode in s prstom tapni na 

sredino krožnika z vodo. 

 

Kaj se zgodi? 

Poper se ustraši! 

Ja, poper se je detergenta ustrašil in je potoval proti robu krožnika. Mislite, da je to 

čarovnija? 

Zakaj se to zgodi: 

S tem, ko smo s prstom tapnili v vodo smo zmanjšali vodno površinsko napetost. Kaj je to 

površinska napetost? To je tisto zaradi katerega vodni drsalci drsijo s tačkami po vodi. Ali 

drugače je površinska napetost posledica privlačnih sil med molekulami tekočine. V 

notranjosti tekočine, npr. vode, je vsaka molekula obdana z vseh strani z drugimi 

molekulami, zato so sile nanjo v vse smeri enake. 

Dodatek detergenta zmoti privlačne sile med molekulami vode in uniči film vodnih molekul 

na površini, ki poči kot balon in »zdivja« vstran. Prvi vtis, da detergent vpliva na poper, je 

napačen. Poper se umakne skupaj z vodo, ker detergent prekine enakomeren film vodnih 

molekul na njeni površini.  


