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ZA DOBRO VOLJO - HA, HA HA! 
 
Pripravila Irma Merljak 
 

  NOGAVIČKE 
 
V porodnišnici se pogovarjata dva novorojenčka. 
Fantek pogleda punčko in ji ponosno reče: 
"Fantek sem." 
"Kako pa to veš?" vpraša punčka. 
Fantek odvrne: "Počakajva, da gre sestra ven, pa ti bom pokazal." 
Ko sestra odide, potegne fantek odejico stran, pomoli nožice v zrak in pravi: 
"Poglej, modre nogavičke imam."   
 
 

   ŽVENKET 
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Iz kuhinje se zasliši žvenket razbite posode. 
"Ali je bila to mama ali Tina?" vpraša Marko. 
Ana odgovori: "Odgovor je preprost. Bila je mama, ker se nihče ne krega." 
 
 
 

   ENA ŠOLSKA 
 
"Moj učitelj nič ne zna! Kar naprej nas sprašuje," potoži Janezek očetu. 
 
 
Po periodičnem tisku pripravila Irma Merljak 
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NAJVIŠJI... 
Pripravila Miroslava Fon 

 

PES 

 

Najvišji pes vseh časov je bila velika danska doga z imenom Zevs. Doma je bil v ZDA in je 

meril 1,11 m. 

 

ČLOVEK 
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Povprečna višina človek je 1,66 m. Robert Wadlow pa je bil visok kar 2,72 m. Bil je Američan, 

ki je umrl pri 22 letih. 

ČOKOLADNO VELIKONOČNO JAJCE 

 

10,39 m veliko čokoladno jajce so izdelali v Italiji. Tehtalo je kar 7,2 tone. 

STAVBA 

 

Kalifov stolp je nebotičnik s 160 nadstropji in višino 828 m. Je najvišja umetna zgradba na 

kopnem. Odprli so ga leta 2010 v Dubaju. 
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MARIONETA 
Pripravila Neda Mikuž 

 

Z lutkami ste se srečali, ko ste bili še čisto majhni. Otroci imajo lutke zelo radi, z njihovo  

pomočjo se marsičesa naučijo. Ropotuljica, s katero mahamo pred dojenčkom, je prva lutka s 

katero se sreča.  Še lepše pa je, ko predmeti, ki se z njimi igra, v njegovih rokah oživijo. 

Lutka je umetno izdelana figura, ki predstavlja osebo ali žival, lahko se premikajo ali pa ne. 

Tiste, ki se premikajo, se delijo na ročne lutke (nataknejo se na prste roke), senčne lutke 

(vidna je samo njihova senca na platnu), marionete ali viseče lutka (lutka na nitkah), idr. 

 

Lutkam, ki jih lutkar upravlja s pomočjo vrvic, pravimo marionete.  

 

 

 

                                      

                         http://www.lgl.si/si/predstave/vse-predstave/784-Sapramiska#.XoWkE-ozbIU 

                         Najbolj slavna slovenska marioneta je prav gotovo Sapramiška. 

https://www.wikiwand.com/sl/Lutka   

 

Zdaj pa je prišel čas, da se še ti preizkusiš v izdelavi marionete. Izdelaj lik, enega ali več,  ki ti 

je najbolj všeč. 

Lutka oživi, ko jo uporabimo, zato z njo pripravi predstavo in nanjo povabi svoje domače. 

En predlog izdelave marionete sem ti pripravila jaz. 

 

 

http://www.lgl.si/si/predstave/vse-predstave/784-Sapramiska#.XoWkE-ozbIU
https://www.wikiwand.com/sl/Lutka
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Potrebuješ: 2 tulca CW papirja, 

 vrvico, 

   2 palčki, 

    slamico, 

                        lepilo, škarje, čopič, 

                   vodene barvice. 

 

Potek dela: 

 

                                        

 

                                                                                                

                

Najprej tulce pobarvaj z 

barvo, ki ti je všeč. 

Počakaj, da se posušijo. 

 

Palčke zlepi na križ, kot 

kaže zgornja slika. 
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Eno rolico prereži na pol, 

porabil jo boš za glavo, 

odrezani del pa za uhlje. 

Drugo, celo, boš porabil 

za trup. 

Uhlje pa oblikuj tako, kot 

jih ima lik, ki ga izdeluješ. 

V tulce naredi 8 lukenj, 4 za noge, eno za rep in eno za vrat ter dve na glavi. Potegni 

vrvice kot prikazujeta zgornji sliki. 

Na vrvice za noge nadeni koščke slamic, pod njimi naredi vozel (lahko jih otežiš s čim 

drugim). 

Za rep in vrat daj daljši vrvici. Z njima boš premikal lutko. Vozel naredi tudi na vrvici pod 

glavo, da ne zdrsne tulec navzdol. 
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https://www.thejoysharing.com/2017/04/woof-woof-doggy-puppet_29.html  

                                                                                                                              

 

  

Sedaj pa tvoji marioneti prilepi uhlja, oči, lahko dodaš še rep ali kar se ti zdi, da bi 

morala imeti.  

Tako, tvoja marioneta je končana. Sedaj pa jo uporabi v predstavi, da bo oživela. 

 

https://www.thejoysharing.com/2017/04/woof-woof-doggy-puppet_29.html
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JEZIKOVNE IGRE 
Pripravila Kristina Ličen 

Dragi otroci, združimo prijetno s koristnim in igrajmo se jezikovne z glasovi, besedami, stavki. 

Tako bomo prijetno preživeli prosti čas, hkrati pa utrjevali naše znanje jezika. Spodaj 

navajam par takšnih iger, ki jih lahko igrate s starši ali brati/sestrami. Pa veliko zabave vam 

želim! 

 

 

1. PRIDEM IN GREM 

ŠT. IGRALCEV: poljubno 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: besedni zaklad 

Igra mora potekati čim hitreje, da je težja in bolj zabavna. Vsak igralec si lahko izbere eno 

črko iz abecede in ko je na vrsti, mora povedati, od kod prihaja, kaj je in kam gre. Na primer: 

»Prihajam iz Pariza, sem pek in grem na Ptuj.« Kdor se ne spomni dovolj hitro ali se zmoti, 

izpade iz igre.  

 

 

2. MED EGIPČANI 

ŠT. IGRALCEV: poljubno 

PRIPOMOČKI: list, svinčnik 

NAMEN: prvi glas, zabavno učenje 

Eden izmed igralcev si zamisli besedo, ki pa je ne sme zapisati, ampak narisati. Za vsako črko 

naj nariše predmet, ki se s to črko začenja, vsako risbo pa naj nariše na drug listič papirja. 

Njegov soigralec mora nato uganiti, katero besedo je imel v mislih.  
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3. ROJSTNI DAN 

ŠT. IGRALCEV: čim več 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: zbrano poslušanje, memoriranje 

Vodja začne pripovedovati: »Naši teti Filomeni bomo za rojstni dan kupili dežnik.« Naslednji 

igralec ponovi povedano in doda svojo željo kaj bo kupil teti. Vsak izmed igralcev tako pove 

prej našteta darila in doda svoje, dokler seveda eden izmed njih ne pomeša vrstnega reda. 

 

 

4. GLAS, ČRKA, BESEDA 

ŠT. IGRALCEV: poljubno 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: začetni glas, abeceda 

Sedimo v krogu. Povemo navodilo za igro. Vsak učenec bo povedal besedo na določen 

začetni glas. Začeli bomo s 1. črko abecede -A in nadaljevali z abecedo. Tisti, ki pove besedo 

na določen glas, pove tudi naslednjo črko abecede. 

      Primer: 

   1. učenec: A – antilopa, črka B 

   2. učenec: B – bivol, črka C 

   3. učenec: C – cedilo, črka Č 
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5. POVED, DOLGA KOT KAČA 

ŠT. IGRALCEV: poljubno 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: zbrano poslušanje, memoriranje, tvorjenje povedi 

Sedimo v krogu in prvi učenec pove eno besedo. Drugi besedo ponovi in doda svojo, tretji 

ponovi prejšnje dve in doda svojo. Poved je vedno daljša in jo je vedno težje ponavljati. Npr. 

MAMA, 

MAMA KUHA 

MAMA  KUHA KOSILO 

MAMA KUHA KOSILO IN 

MAMA KUHA KOSILO IN REŽE 

… 
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OSEBNI DNEVNIK 
Pripravila Kristina Ličen 

 

Otroci, ali imate že svoj dnevnik? Dnevnik je varen pristan, kamor se lahko zatečete vsak dan. 

Je nekaj, kar  je samo vaše, dotika se ga lahko le vaša roka, nihče drug ga ne sme brati. Kar 

potrebujete  so le beležka, svinčnik ali barvice in čas. 

V dnevnik lahko napišete karkoli. Kar vas skrbi, kar bi želeli nekomu povedati pa si ne upate; 

ne mami, ne očetu, niti ne sestram, bratom ali prijateljem. Zaupajte svoje misli, svoja čustva 

dnevniku, saj poznate tisti rek: papir prenese vse. Ne glede na to, kaj boste napisali vanj, vas 

ne bo obsojal, se vam posmehoval ali vas zaničeval, kar pri ljudeh ne drži vedno. Pustil vam 

bo, da se prosto izražate in mogoče celo najdete rešitev za kakšno težavo. En dan lahko 

napišete več, drugi dan manj. In četudi se imenuje dnevnik, ni potrebno, da vanj pišete vsak 

dan. V roke ga primite, ko začutite potrebo po pisanju. Prvošolci lahko vanj kaj rišete, lepite 

ali napišete kakšno poved s pomočjo stavnice.  

S časom, z leti se bo pisanje dnevnika poglobilo, preoblikovalo. Zanimivo bo za nazaj brati 

spomine, izpovedi o prvih ljubeznih, prebirati pesmi, zgodbe, nemara se pri katerem izmed 

vas razvije tudi pesniški ali pisateljski talent. Vedno pa bo za vse ostal varen pristan, v 

katerem si vedno dobrodošel.  

Zelo lepo in koristno je, če v svoj dnevnik redno vključujete hvaležnost: za ljudi, ki vas 

obdajajo, za stvari, za občutke, ki vas prevevajo. Tako lahko pisanje zaključite z mislijo na 

vprašanje »Zakaj sem danes lahko hvaležen?«. Lahko pa si namesto tega odgovorite na 

vprašanje »Kaj mi je bilo v tem dnevu najlepše?«.  

Ali poznate Ano Frank? To dekletce, Judinja, ki se je med drugo svetovno vojno dve leti 

skrivalo na podstrešju neke poslovne stavbe v Amsterdamu ter tam pisalo dnevnik, ki je nato 

po njeni smrti v taborišču zaslovel po vsem svetu kot Dnevnik Ane Frank. Tako kot je njej 

takrat pomagal preživeti  tisto težavno obdobje, bo tudi vam bo pomagal iti skozi obdobje 

karantene, najlepše pa bo, če bo ostal vaš prijatelj še po tem obdobju, za vse življenje.  
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BLEŠČEČI SLIME 
Pripravila Tina Posedel 

 

Enostavna navodila za izdelavo bleščeče igralne sluzi (Slime), ki ji lahko dodaš barvo po želji. 

Za bleščeč efekt in boljši oprijem dodaj majhne bleščice ali pa dodaj svetleči prah, da se bo 

svetila v temi! 

SESTAVINE: 

2 lepili UHU Glue Pen 

1 lepilo UHU Glitter Glue 

Jedilna barva 

Svetleči prah (samo na bazi Stroncijevega Aluminata) 

5 čajnih žličk večnamenske raztopine za kontaktne leče 

1,5 čajne žličke sode bikarbone 

 

 

1. KORAK 

Zmešajte 2 lepili UHU Glue Pen skupaj  

z 1 lepilom UHU Glitter Glue  

in jedilno barvo. 

 

 

 

2. KORAK 

Dodajte svetleči prah, če želite,  

da se bo vaša igralna sluz (Slime) svetila v temi. 
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3. KORAK 

Dodajte 5 čajnih žličk raztopine 

 za kontaktne leče. 

 

4. KORAK 

Dodajte 1,5 čajne žličke sode bikarbone. 

 

 

5. KORAK 

Še enkrat dobro premešajte. Na koncu bi se  

igralna sluz (Slime) morala enostavno odlepiti  

od robov. V kolikor se ne, dodajte še malo  

raztopine za leče. 

 

 

 

6. KORAK 

Igralno sluz (Slime) pustite počivati  

10-15 minut in jo nato gnetite vse  

dokler ne doseže željene konsistence. 

 

 

 

SVETLEČI EFEKT 

Tako izgleda igralna sluz (Slime) v temi,  

po tem, ko se je napolnila s svetlobo. 
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NASVET 

Za ponovno uporabo igralne sluzi (Slime)  

jo nepredušno zapakirajte. 

 

 

 

Viri: https://www.uhuslime.com/si/blesceci-slime 

  

https://www.uhuslime.com/si/blesceci-slime
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STEKLENIČNA GLASBA 
Pripravila: Nika Colja 

 

Doma zagotovo imaš nekaj praznih plastenk.  

Skušaj doma pridobiti čim več plastenk. Vse plastenke pridejo prav: 

• Plastenke za 0,5l 

• Plastenke za 0,75l 

• Plastenke za 1l 

• Različne steklenice 

Steklenice lahko celo napolniš z vodo. Poskusi jih različno napolniti z vodo. 

Sedaj na odprtini steklenic pihaj.  

 

 

Kaj se zgodi? 

Ko pihneš prek vrha steklenice, zrak v notranjosti steklenice zaniha. Zrak v majhnem prostoru 

zaniha večkrat na sekundo kot v velikem. Pravimo, da niha z večjo frekvenco (pogostostjo). 

Zato steklenica z veliko vode in malo zraka oddaja visok, prazna pa nizek glas. Višina glasu raste 

s frekvenco nihanja (Cash, Taylor, Ferbar, 1991, str. 28). 

Kaj še lahko narediš? 

Preizkušaj različne steklenice in jih različno napolni z vodo. Poskušaj kakšne tone zvokov dobiš. 

Poskusi zaigrati Čuk se je oženil na steklenice.  

 

Vir: 

Cash T., Taylor B., Ferbar J., 1991. Veselje z znanostjo ZVOK. Pomurska založba.  
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POSKUS:  PREMIKANJE POLŽA  
Pripravila Darja Rijavec  

  
[Polje z besedilom]  
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[ 
 

Polža varno vrni na mesto, kjer si ga našel. 
 
 
 
 
 

Razmisli, zakaj polži za seboj puščajo sledi. 
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POSKUS: ZMES ZA USTVARJANJE 
Pripravila Darja Rijavec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBUJEŠ: 

▪ moka,  

▪ sol,  

▪ voda,  

▪ lonček, 

▪  olje, 

▪  žlica,  

▪ barvilo za živila,  

▪  posoda s pokrovom 

Na kuhinjski pult na kupček 

stresi 2 lončka moke in 1 lonček 

soli. 

 V  kupčku zmesi naredi jamico. V 
jamico nalij 2 žlici olja, dodaj nekaj 
kapljic barvila za živila in 1 lonček 
vode.  
 

Iz zmesi oblikuj več enakih kroglic in 
jih z različnih višin spusti, da padejo 
na mizo. Potem si jih oglej. 
 

Zmes shrani v zaprto posodo. 
 

Po enakem postopku lahko narediš različne barve zmesi za ustvarjanje. Iz zmesi  oblikuj figurico in jo 
pusti nekaj dni na zraku. Kakšno obliko ima figurica po nekaj dneh? 
 

 

Zmes dobro 
pregneti. 
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EKSPERIMENT S SUROVIM JAJCEM 

Pripravila Špela Ohojak 

 

Potrebuješ: alkoholni kis, surovo jajce, kozarec. 

 

Postopek: Surovo jajce potopite v kozarec s kisom (gladina naj prekriva celotno jajce). Takoj, 
ko bo lupina prišla v stik s kisom, boste na njej lahko opazili na stotine drobnih mehurčkov. 
Jajce se bo postopoma dvignilo na površino, se obračalo in vrtelo, iz kozarca pa se bo slišalo 
nežno šumenje. Približno dve uri kasneje lahko že opazite, kako se posamezni koščki ločujejo 
od jajca, ko se lupinica postopoma raztaplja. Če s prstom rahlo potegnete po jajcu, boste 
opazili, da lahko delček lupinice nežno zdrgnete stran. Po koncu opazovanja kozarec zaprite s 
pokrovčkom in ga postavite v hladilnik za 24 ur. Po enem dnevu v kisu, je velik del lupine 
raztopljen, na vrhu kozarca pa lahko opazite nekaj ostankov lupine, ki plavajo na gladini. Jajce 
postaja vedno bolj prosojno. Skozi membrani preseva oranžna barva rumenjaka. Kis in 
plavajoče ostanke lupine po enem dnevu previdno odlijete iz kozarca in ga nadomestite z 
novim kisom. Ponovno ga postavite v hladilnik za 24 ur. Po dveh dneh v kisu opazite, da je golo 
jajce precej večje, kot je bilo prej. 
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Kaj se zgodi? Lupino kokošjega jajca v večini sestavlja kalcijev karbonat. Če jajce namočimo v 
kis, sprožimo reakcijo, ki raztaplja jajčno lupino. Ocetna kislina reagira s kalcijevim karbonatom 
v lupini, ob tem se sprošča plin ogljikov dioksid, ki ga lahko zaznamo v obliki drobnih 
mehurčkov. Jajce znotraj lupine obdajata dve tanki membrani. Jajce se vidno poveča. 
Membrani sta namreč delno propustni, zato lahko tekočina potuje znotraj jajca (osmoza), s 
tem pa se njegov volumen poveča. 

Vir: http://navihancki.si/poskocno-golo-jajce/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://navihancki.si/poskocno-golo-jajce/

