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TRI V VRSTO 

Pripravila: Nika Colja 

Doma narejena družabna igra 

Si že naveličan tistih družabnih iger iz predala? Pokazala ti bom kako pripraviš doma 

pripravljeno družabno igro tri v vrsto. 

Potrebuješ: 

• 8 do 10 lepih kamenčkov 

• 3 različne barve (rumena, rdeča, črna) 

• Desko za podlago 

1. Najprej porazdeli 4 do 5 kamenčkov. 

Štiri do pet kamenčke pobarvaj v rumeno in štiri od pet kamenčke pobarvaj 

v rdeče. Štiri do pet kamenčke boš pobarval v pikapolonice, štiri do pet 

kamenčke pa v čebelice. Barve so lahko akrilne ali tempera. Tisti kamni 

pobarvani s tempera barvami pa jih zaščitimo z lakom za lase. 

 

 

 

 

 

 

2. Na desko nariši lojtro. Kot prikazuje na sliki. 

 

 

 

 

3. Počakaj, da se čebelice in pikapolonice posušijo.  

In že se lahko igraš tri v vrsto zunaj na dvorišču. 

Uživaj v igri. 
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LEGO IZZIV 

Pripravila: Špela Ohojak 

Iz lego kock dveh različnih velikosti sestavite zapleteno strukturo. Nato na list papirja 

skicirate enako strukturo. Le toliko, da se vidi za velikosti katere kocke gre in kje v 

strukturi stojijo. Kocke nato pobarvate z barvicami v barvah kock. Kocke razdrite in 

pustite otroku, da ponovno sestavi strukturo kot je narisana na papirju. Začnite z lažjimi 

strukturami in postopoma prehajajte na težje. 

 

 

Kasneje lahko zamenjate vloge. Otrok nariše skico in vi sestavite kocke kot kaže slika. 

Želim vam veliko zabave!  

 

Vir: http://navihancki.si/lego-izziv/ 

 

 

 

 

 

http://navihancki.si/lego-izziv/


 

Stran | 4  

 

LEPOPISNI IZZIV 

Pripravila: Špela Ohojak 

 

 

 

Vir: https://marvelmama.net/learning/15-worksheets-for-graphomotor-

activities/attachment/graphomotor-activities-worksheet-15-min/ 

https://marvelmama.net/learning/15-worksheets-for-graphomotor-activities/attachment/graphomotor-activities-worksheet-15-min/
https://marvelmama.net/learning/15-worksheets-for-graphomotor-activities/attachment/graphomotor-activities-worksheet-15-min/
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ŠKATLICA ZA PISALA  

Pripravila: Andrejina Rijavec 

ŠKATLICA ZA PISALA 

 

Materiali: 3 (ali več) škatle-kartoni (od litrskega 

mleka, jogurta, soka, …), barvni papir,  lepilo 

(silikonsko, uhu, mekol), barvni papir ali kakšen 

drug naravni material 

 

Pripomočki in orodja: ravnilo, svinčnik, škarje 

 

 

Navodilo za delo 

Previdno ravnaj s pripomočki in orodji. 

1. Tetrapake operi. 

2. Na prvem odmeri višino 4 cm, na drugem 6 cm in na tretjem 8 cm. 

3. Odreži.  

4. Vsako škatlico oblepi s papirjem ali drugim materialom. 

5. Škatlice zlepi skupaj. 
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IZDELAVA OKVIRJA 

Pripravila: Andrejina Rijavec 

 

Materiali: 8 lesenih palčk poljubne dolžine (ne daljše od 

20 cm), lahko so tudi leseni profili , silikonsko 

lepilo ali lepilo za les 

 

Pripomočki in orodja: ravnilo, svinčnik, lepilna pištola ali 

lonček in čopič 

žagica, škarje 

 

 

Navodilo za delo 

Če boš palčke poiskal v naravi rabiš žagico ali škarje. Previdno ravnaj s temi 

pripomočki ali pa prosi za pomoč odrasle. 

1. Na vsaki palčki odmeri od obeh robov in označi 1 cm, 2cm in 3cm. 

2. Postavi dve palčki pokončno in med njima naj bo razdalja.      (prikazano z ZELENO 

barvo) 

3. Na zgornji del  na označeni mesti nalepi 2 palčki tako, da sega 1 cm palčke čez rob. 

Enako  

    naredi na spodnji strani.                                                                       (prikazano z 

ROZA barvo) 

4. Zadnji 2 palčki nalepi pravokotno na prejšnje štiri.      (prikazano z TEMNO MODRO 

barvo) 

 

Dobil si okvir. S katerimi materiali (in tudi pripomočki in orodjem) bi lahko 

nadomestil les? 

Ko boš imel čas, lahko naslikaš sliko(ali narišeš), jo nalepiš na trši papir in pritrdiš na 

okvir.  

Razmisli o velikosti slike in notranji velikosti okvirja! 

Kako bi lahko sliko pritrdil na zid? 
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ZANIMIVOSTI SLOVENIJE 

Pripravila: Miroslava Fon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa si danes oglejmo nekaj zanimivosti naše domovine Slovenije. 

Površina Slovenije predstavlja manj kot 0.004 % celotnega Zemljinega površja. 

Zanimivo dejstvo pa je, da tukaj živi 1 odstotek vseh živih bitij in 2 odstotka 

zemeljskih bitij. Skupno kar 24.000 živalskih vrst. 

Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Skoraj 60 % vsega ozemlja 

pokriva gozd. V zadnjih desetletjih pa se delež gozda še povečuje, saj vsako leto 

posadimo kar preko milijon dvesto tisoč dreves. 

V Sloveniji  je ena izmed največjih populacij rjavega medveda v Evropi. Bilo naj bi jih 

med 500 in 700.  
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Slovenija je ena izmed vodnato najbolj bogatih držav v Evropi. Njene reke, potoki in 

drugi vodotoki so dolgi kar 27.000 kilometrov. Poleg tega ima številne termalne in 

mineralne vrelce in veliko podtalnih voda. 

V drugem največjem slovenskem mestu Mariboru raste najstarejša vinska trta na 

svetu. Stara je več kot 400 let.  Kljub temu iz njenih grozdov žametne črnine vsako 

leto še vedno pridelajo 25 litrov vina. 

Pomemben simbol slovenstva je lipa, oziroma lipov list.  Najevska lipa na Koroškem 

naj bi bila stara več kot 780 let. Ob njej pa se zadnjih 20 let v avgustu zberejo vsi 

najpomembnejši slovenski državniki. 
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NAJLEPŠI SLOVENSKI KRAJI 

Pripravila: Miroslava Fon 

Bled 

 

Bled je najbolj znan po Blejskem jezeru in otoku s cerkvijo, ki ob prvem pogledu 

vzameta dih zaradi svoje izredne lepote. Ob jezerski obali se 120 m visoko vzdiguje 

skalna pečina s srednjeveškim gradom. Prvi sledovi človeka na Bledu so iz kamene 

dobe.  

Bled je danes urejeno letovišče z mnogimi hoteli, zasebnimi prenočišči, avtokampom 

in pestro domačo in tujo kulinarično ponudbo. Posebej so znani po slastnih 

kremšnitah.  

PIRAN 

 

Piran je staro pristaniško mesto v slovenski Istri. Mesto je dvojezično, italijansko in 

slovensko. Italijansko ime je Pirano. Nahaja se na rtu Piranskega polotoka. Kraj je 

ohranil svoj srednjeveški videz z ozkimi ulicami in tesno grajenimi hišami, ki mu 

dajejo tipičen mediteranski značaj in poseben čar.  
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LJUBLJANA 

 

Ljubljana je živahno in sodobno glavno mesto Slovenije, ki se uvršča med srednje 

velika evropska mesta. Ljubljana je prestolnica Republike Slovenije od leta 1991, ko je 

Slovenija postala neodvisna država. Simbol Ljubljane predstavlja Ljubljanski zmaj, ki 

je upodobljen na Zmajskem mostu in v mestnem grbu. Na mesto je skozi pestro 

zgodovino vplivalo več različnih kultur, saj se je nahajala v križišču romanskih, 

germanskih in slovanskih narodov z njihovimi šegami, navadami in jeziki.  

 

VELIKA PLANINA 

Velika planina je visokogorska planota v predgorju Kamniško-Savinjskih Alp, kjer je 

najbolje ohranjeno pastirsko naselje v Evropi. Na planini je okoli 140 koč in vse so 

narejene po načrtih staroste velikoplaninskih bajtarjev, arhitekta Vlasta Kopača. 

Bogata alpska flora travnatih pobočij in kraških kotanj ter macesni viharniki in smreke 

ustvarjajo pravljično pokrajino. 
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POSTOJNSKA JAMA 

 

Postojnska jama je ena najlepših in najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v svetu 

in Evropi. Na leto jo obišče več kot 500 000 ljudi. Za turistični obisk je odprto 5,3 km 

jame. Nahaja se v bližini Postojne in je največji kraški jamski sistem v Sloveniji. Dolga 

je 20.570 m in njena največja globina je 115 m. Stalna temperatura jame se danes 

giblje med 8 in 10 stopinj Celzija. Jama slovi tudi po človeški ribici.  
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ODTISI 

Pripravila: Tina Posedel  

ODTISI   

Odtis rok lahko uporabite na več načinov. Vse kar boste potrebovali so roke, tempera 

barva ali vodene barve in list. Pri nanašanju barve s čopičem na roko pazite, da ne 

boste nanesli preveč barve, saj se bo tako barva razpackala in odtis ne bo lep. Bodite 

ustvarjalni in uživajte. 
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SLIKOPIS ZA UČENJE BRANJE 2.del 

Pripravila: Tina Posedel  

Širjenje otrokovega miselnega sveta (splošna razgledanost) je zanimiva reč. Ne samo 

zato, ker so majhni otroci kot vileda gobice in vpijejo neverjetne količine vsega 

možnega, ampak predvsem zato, ker je zanimivo opazovati otroka, kako raste pred 

tvojimi očmi. 

V pomoč pri branju naj vam bodo slikopisi. In kaj je slikopis? Slikopis je slikanica s 

preprostimi, kratkimi stavki, ki so navadno zapisani z velikimi tiskanimi črkami, in v 

kateri sličice nadomeščajo posamezne besede (praviloma samostalnike). Namenjena 

je opazovanju, širjenju besednega zaklada, pripovedovanju, začetnemu učenju branja 

in učenju tehnike branja. Otrok pri branju slikopisa aktivno sodeluje, posledično pa 

uri spretnosti porajajoče pismenosti. 
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Viri: http://www.prisofiji.si/ucenje-branja/ 

http://www.prisofiji.si/ucenje-branja/
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GREMO NA LOV 

Pripravila: Irma Merljak  

 

GREMO NA LOV 

 
 

   
 
 
Seveda ne z orožjem ampak s fotoapratom. 
 
Pomlad je. Vse se spreminja. Poskusi spremembe v naravi zabeležiti. 
Potrebuješ fotogafski aparat ali pametni telefon, radovedno žilico in dar opazovanja. 
V okolici svojega doma poišči zanimive rastline. Eno si izberi in jo opazuj, kako se spreminja. 
Da se bo spremembe bolje opazilo, jo s stalnega mesta fotografiraj vsaka dva dneva 
približno ob istem času. 
Spremembe lahko opaziš že po enem dnevu, po večkratnem opazovanju pa bodo še 
izrazitejše. 
Želim ti obilo prijetnih trenutkov. 
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KDO VE? 

Pripravila: Irama Merljak 

 

Tovornjakarska 

 

        
 

Voznik tovornjaka je napačno ocenil višino podvoza, zato je njegov tovornjak obtičal. Ne 

more ne naprej ne nazaj. Drugi vozniki mu skušajo pomagati, toda s porivanjem in 

vlečenjem ne dosežejo ničesar. 

Končno se nekdo domisli rešitve in tovornjak se lahko previdno, toda z lastno močjo, 

odpelje naprej. 

Kako? 

 

Vir: Genij na kvadrat 

 

 

 

Pa še rešitev torkovega problema: 

Mojzes ne potrebuje niti dneva. Barka je bila namreč Noetova. 
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ZVEZDICA ZASPANKA 

Pripravila: Kristina Ličen  

 

Otroci, ste danes kaj lepega sanjali? Se vam zgodi, da zdaj, ko ni šole, kaj dlje spite? 

Spanje je nujno potrebno.  Ko sonce zaide in se na nebu pojavijo prve zvezde, leže vsa 

narava k počitku. Ljudje, živali, rastline, vse se umiri. Prespimo kar eno tretjino vsega 

življenja. Otroci vaših let naj bi spali devet do dvanajst ur dnevno. Zadostna količina 

spanja je potrebna za boljšo pozornost, spomin in učenje. 

Kaj pa se zgodi, če ne moremo spati? Nekateri ljudje so v takih službah, da delajo tudi 

ponoči in tako menjajo dan za noč in obratno. To so razni reševalci, gasilci, zdravniki, 

itd. Včasih se med njimi najdejo tudi kakšni pesniki in pisatelji, ki ponoči iščejo navdih. 

Kaj pa vi počnete, ko ne morete spati? Se ozrete kdaj v mesec na nebu, v zvezdnato 

nebo? Ena izmed teh zvezd se imenuje Zvezdica Zaspanka, ki tako kot vse druge zvezde 

pod noč začne svoje nočno delo na nebu. Toda kaj se zgodi neke noči, ko Zvezdica 

Zaspanka zaspi? Prisluhni zgodbici na youtubu, kamor vpišeš naslov: 

https://www.youtube.com/watch?v=MUH-ADB2hqw (naj ti pomagajo starši). 

Zgodbico o Zvezdici Zaspanki je napisal Fran Milčinski Ježek, ki je med drugim napisal 

tudi scenarij za film Kekec ter pesmi za film Ne čakaj na maj. 

Ko končaš, reši še spodnje naloge. 

1. Zakaj mora Zvezdica Zaspanka na Zemljo? 

– Ker gre v šolo, 

– ker je zaspala službo, 

– gre na obisk k prijatelju. 

2. Koga na Zemlji sreča Zvezdica Zaspanka? 

- Majhnega otroka, 

- pesnika, ki ne najde rime, 

- razbojnika Ceferina. 

3. Kaj misliš, kaj reši Zvezdico Zaspanko? 

- Zlati laski, 

- Boter Mesec, 

- njena srčnost. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MUH-ADB2hqw
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KAKO USTVARIMO ZDRAVILNO PRAVLJICO 

Pripavila: Kristina Ličen 

V času, ko smo preplavljeni z negativnimi informacijami iz okolja, to seveda vpliva tudi na 

otroke. V otrocih to vzbuja odkrit ali prikrit strah. Starši jim lahko poleg mnogih načinov 

pomagajo tudi z ustvarjanjem svoje ozirom otrokom lastne pravljice.  

Preden pa se starši z otroki lotite risanja ali pisanja pravljice, je pomembno, da ustvarite 

ljubeče vzdušje, kjer se bo otrok čutil sprejetega in bo lahko varno izrazil čustva. Če se boste 

tega lotili zvečer, gre lahko tudi samo za pripovedovanje. Če pa imate možnost in otrok kaže 

voljo, naj le nariše in napiše svojo pravljico. Tako jo bo lahko ohranil. Otrok naj izbere 

svojega junaka, saj se bo tako lažje povezal z njim. Najbolj bistveno je, da pri ustvarjanju 

zavestno ljubeče sprejemamo junaka zgodbe, to, kar se mu dogaja, kar čuti, in nato zavestno 

prikličemo pozitivna čustva in usmerimo dogajanje v srečen konec. Otroka vprašajmo, kdo je 

njegov pravljični prijatelj in kaj doživlja. Dovolimo mu, da sam izbere svojega junaka zgodbe, 

prek katerega bo (na simbolni ravni) izrazil svoja čustva in dogajanje.  Pomembno je, da ste 

ob njem prisotni in ljubeče opazujete, kaj se dogaja z otrokom in kako opisuje doživljanje 

junaka. Ko otrok izrazi strah, žalost, stisko itd., pa je bistveno, da starši dovolite te občutke, 

nato pa v sebi prikličete in začutite občutke ljubezni, moči, vrednosti in s pravimi vprašanji     

zgodbo usmerite v pozitiven zaključek, ki je poln zaupanja, vztrajnosti, veselja, poguma.  

Četudi ima zgodba morda na začetku negativno komponento, sestavljeno iz žalosti, nemoči, 

jeze, je bistveno, da zgodba ne ostane negativna. Pot risanja/pisanja je zdravilna tudi v tem, 

da v polnosti doživimo in začutimo zgodbo. Tudi tisti otroci, ki že znajo pisati naj zgodbo še 

narišejo, saj tako dobi večjo vrednost. - Nastalo zgodbo ima otrok lahko ob sebi. Po potrebi 

jo lahko večkrat pogleda/prebere ali se nanjo spomni. Zgodba naj bo zanj pripomoček, ki mu 

lahko pomaga pri srečevanju z različnimi izzivi v šoli, med sovrstniki, doma, saj ta predstavlja 

pot od težave do rešitve. Nenazadnje pa mu ostane kot čudovit in trajen spomin na svojo 

otroško domišljijo. 

PRIMER: Deček je bil pobit in žalosten zaradi občutka krivde, ki ga je imel zaradi padca s 

kolesom ob spustu po hribu navzdol. Deček je bil prepričan, da se ne bi smel voziti tako hitro 

in da mora biti kaznovan. Na simbolni ravni je svoje občutke izrazil prek zgodbe o želvi, ki je 

pristala na hrbtu in se nikakor ni mogla postaviti nazaj na noge. Obtičala je. Nikogar ni bilo, 
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ki bi ji pomagal, sama se ni mogla obrniti. Deček je povedal, da se je kotalila po bregu 

navzdol, da je bila to njena igra.  

Ko je prišel do sklepa, da je v redu, da se želva zabava in igra, se je želva spomnila, da če se 

odrine dovolj visoko, se lahko v zraku obrne in pristane na nogah in deček je postal vesel - 

razrešil je občutek krivde.  

Vir: 

https://kratkocasnik.edublogs.org/files/2020/03/ZDRAVILNE-PRAVLJICE.pdf 
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USTVARJANJE IZ PAPIRJA 

Pripravila: Neda Mikuž  

 

SKAKAJOČA ŽABA 

 
https://handmadebase.com/hr/how-do-frog-of-paper-poshagov/  

Preizkusi se v gubanju iz papirja. Izdela origami - skakajočo žabico. Pomagaj si z 

videoposnetkom. 

https://www.youtube.com/watch?v=1kZjq8f8Mpo 

Če ti ne bo uspelo, poskusi izdelati sam/a svojo žabico. Lahko je drugačna in zato še 

lepša. 

 

                                                                                                        

 

 

  

https://handmadebase.com/hr/how-do-frog-of-paper-poshagov/
https://www.youtube.com/watch?v=1kZjq8f8Mpo
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KAMIŠIBAJ 

Pripravila: Neda Mikuž  

Kaj je kamišibaj?   

Kamišibaj  je japonska umetnost pripovedovanja zgodbic ob slikah na lesenem odru. 

Narisane slike-zgodbice premikaš čez oder, ki se imenuje butaj. 
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Bi rad/a s pomočjo kamišibaja predstavil/a domačim svojo najljubšo pravljico? 

Če je odgovor da, si pripravi: 

- škatlo za čevlje, 

- škarje, 

- risalne liste ali kakšen drugačen papir za risanje, 

- barvice, flomastre… 

 

Navodila za delo: 

1. Najprej moraš izdelati butaj, to je oder za kamišibaj. 

Poglej, če imate kje škatlo za čevlje, uporabna pa je tudi kakšna druga škatla. Škatli 

izrežeš dno tako, da pustiš  2cm širok rob po vseh stranicah škatle. Na ožjih stranicah 

škatle zarežeš 1 cm od roba  špranjo čez celo dolžino stranice. Skozi  te špranje boš 

vlekel papir na katerem bo narisana tvoja pravljica. Tvoj oder lahko pobarvaš in po 

želji okrasiš .  

2. Sedaj pa na več listov papirja nariši pravljico. Dogodki pravljice si morajo 

slediti. 

Lahko pa več papirjev zlepiš v dolg trak in nanj narišeš posamezne dogodke pravljice, 

ki si sledijo. Papir mora biti širok kot špranji, ki si jih zarezal/a na robu škatle. 

3. Sedaj je vse pripravljeno, da narediš predstavo.  

Kako deluje kamišibaj si poglej na predstavi, ki jo ob pritsku na ctrl in kliku lahko 

vidiš. 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PhHkvfvgjsQ
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Poskus: KAKO POSPEŠIMO KALITEV IN RAST FIŽOLA 

 Pripravila: Darja Rijavec 

 

Za izvedbo opazovanja kalitve  in rasti 

fižola  potrebujemo: 

− 4 fižole, 

− 2 manjša lončka s prstjo, 

− kozarec z vodo. 

 

Postopek: 

 

1. Pripravimo dva lončka s prstjo.  

2. Preko noči namočimo v vodo dve 

semeni fižola. 

3. Naslednji dan posadimo: 

v   prvi lonček semeni 

namočenega fižola,  

v drugi lonček semeni  suhega 

fižola, 

Lončke postavimo na svetlo mesto, ki ima sobno temperaturo. 

4. Ves čas opazovanja mora biti prst v lončkih  vlažna.  Pazimo, da prsti  

ne močimo preveč, da semena ne bodo plesnela. 

5. Kalitev in rast  rastlin bomo opazovali    tri tedne. 

6. Narišimo podobno razpredelnico. Rastline narišemo ali 

fotografiramo. 

 

Kaj si opazil? V katerem lončku fižol hitreje kali in raste? 

 9. dan 12. dan 15. dan 18. dan 21. dan 

PRVI LONČEK  

semeni 

namočenega 

fižola 

  

 

 

   

DRUGI LONČEK 

semeni suhega 

fižola 
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Poskus: KAKO PRIPRAVITI OKUSEN SLADOLED 

BREZ ZMRZOVALNIKA 

Pripravila: Darja Rijavec 

 

 

 

POTREBUJEŠ: 

▪  steklen kozarec 

▪ stekleno skledo 

▪ jušno žlico 

▪ kuhinjsko krpo 

▪ ledene kocke 

▪ sol 

▪ čokolado v prahu 

▪ jogurten lonček 

mleka 

▪ Sladka smetana 

V skledo stresi žlico 

čokolade, prilij žlico 

sladke smetane in dve 

žlici mleka. Dobro 

premešaj.  

Kozarec s sladoledom 

previdno položi med 

posoljene ledene kocke.  

V stekleno skledo položi 

nekaj ledenih kock in 

nanje posuj nekaj soli.  

Okrog kozarca s 

sladoledom položi še več 

ledenih kock. Posuj jih z 

soljo.  

Vse skupaj pokrij z 

kuhinjsko krpo, da v 

skledo ne bo vdirala 

toplota od zunaj. Tako 

naj počiva eno uro.  

Preveri, ali se je zmes 

strdila in je nastal čisto 

pravi sladoled! Dober 

tek! 

Kaj se je zgodilo, ko je 

led prišel v stik z soljo? 

 


