
DEJAVNOSTI V OKVIRU RAP, JUTRANJEGA VARSTVA, 

PODALJŠANEGA BIVANJA IN POPESTRIMO ŠOLO  

za OBDOBJE od 23. 3. do 29. 3. 2020 

GIBANJE  

S starši se odpravi v gozd na sprehod. Med sprehodom teci okrog dreves, preskakuj veje in 

štore … Učenci 3. VIO se vsaj 2- do 3-krat na teden sami odpravite na tek v naravo (na svež 

zrak), vsaj 10 do 30 minut. Po teku opravite še en sklop vaj za moč - na povezavi (Ctrl + levi klik 

na miški):  

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY  

ali 

https://www.youtube.com/watch?v=8d3hZLk_zKs 

     

 

V primeru slabega vremena prižgi računalnik ali pametni telefon ter zapleši ob glasbi, sam, v 

družbi brata oz. sestre ali staršev. V pomoč ti bodo 

naslednje povezave: 

https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzU  

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=FnVXTEUmba8&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk 
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Vaje, ki jih lahko izvajaš povsod, najdeš na tej povezavi (Ctrl + levi klik na miški): 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

KUHAM, POMAGAM … 

Staršem pomagaj pri vsakodnevnih opravilih v kuhinji: pomagaj pri pripravi obrokov, pripravi 

pogrinjkov, po obroku pospravi z mize, pomij posodo in vsaj enkrat v tednu sam pripravi en 

zdrav obrok. 

Nekaj preprostih receptov:  

Čarobni bananin smoothie 

Potrebujemo: 

-banano 

-dve žlici vanilijevega jogurta 

-štiri žlice mleka 

Vse skupaj zmešamo, prelijemo v kozarec in okrasimo z nastrgano mlečno čokolado. 

 

Babičin smoothie 

Potrebujemo: 

-jabolko 

-manjšo banano ali polovico banane 

-dve žlici navadnega jogurta (lahko tudi riževo mleko) 

-ščepec cimeta 

Jabolko olupimo, dodamo banano, jogurt in na koncu še ščepec cimeta. Če je okus prekisel, ga 
posladkamo s čajno žličko medu. 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk


Pisanček 

Potrebujemo: 

-kavno skodelico borovnic 

-polovico banane 

-dve žlici navadnega jogurta (lahko tudi riževo mleko) 

Najprej pripravimo smoothie iz banane in žlice jogurta. Vse skupaj prelijemo v steklen 
kozarec, nato se lotimo borovnic, ki jih zmešamo s preostalo žlico jogurta. Če je okus 
prekisel, dodamo čajno žličko medu. Napitek nato previdno prelijemo v kozarec, tako da 
ustvarimo dve plasti. 

Presne kroglice 

Za 20 večjih kroglic potrebujemo: 
- 1 banano 
- 120 g ovsenih kosmičev 
- 2 žlici kakava 
- kokosovo moko 
Banano pretlačimo in ji z vilico primešamo kosmiče. Dodajamo jih postopoma, morda nekoliko 
več ali manj od zgoraj navedene količine. Dobiti moramo gosto maso, ki se da z rokami 
oblikovati v kroglice. Maso razdelimo na pol in v en del primešamo še kakav. Nato oblikujemo 
kroglice, ki jih povaljamo v kokosu. 

Dober tek! 

 

Pomagaj pri delu na vrtu ... 

 

IZDELAJ SVOJO ZGODBICO  

Učenci lahko poustvarjate na temo prebrane oziroma slišane pravljice (rišete oz. se urite v 

drugih likovnih tehnikah, tisti ki že pišete lahko zraven tudi dopisujete zgodbo). Lahko si 

izmislite tudi svojo zgodbico. Med izdelovanjem zgodbice si vzemite čas, lahko jo izdelujete 

tudi več dni in ko bo končana, jo predstavite družinskim članom, mi pa vam bomo z veseljem 

prisluhnili ob vrnitvi v šolske klopi. 

Morda vam bo lažje, če pogledate spodnji dve slikici …  



Škrat je zamišljen. Le o čem razmišlja? Kako se počutita deček in deklica na slikici ob njem? 

Mogoče o tem, da sta deček in deklica zamišljena? Ju je strah? Le zakaj bi ju bilo strah? 

 

 

POSLUŠAM, SI OGLEDAM … 

Pravljicam lahko tudi prisluhnete, dostopne so na povezavi:  

https://www.youtube.com/results?search_query=pravljice+za+otroke 

 

Pripovedovanje pravljic lahko spremljate tudi vsak dan v živo:  

Boštjan Gorenc Pižama ob 18.00 na https://www.facebook.com/BGPizama/ 

in  

Desa Muck ob 9.00 na https://www.facebook.com/MuckBlazina/ 

 

Ogledate si lahko brezplačne GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE PREDSTAVE, in sicer na: 

https://www.gledalisce-koper.si/news/za-otroke-ogled-posnetkov-otroskih-predstav-gledalisca-

koper/?fbclid=IwAR21mse7XaoBlJ5as9c_0k28UGr9bAgLKnR5X60wwHOuxeACTf-AjPoawVo 

ali 

https://4d.rtvslo.si/oddaja/lutkovne-

predstave/173251139?fbclid=IwAR3egGPdSOKq1dROTFih7PAYDZqHbyLrPqLYfrUJpR0m2ITWsbJfZGzf

4lQ 
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LIKOVNA SKULPTURA: CVETOČE DREVO 

Tekom našega učenja od doma bomo izdelali cvetoče drevo. V kolikor se odločite, da boste 

izdelovali omenjen izdelek, ta teden zbiramo material, ki ga bomo potrebovali. 

 

Potrebujemo: 

 - tulce toaletnega papirja ali rolic papirja; 

- časopis ali pisane papirnate brisače/serviete (v kolikor jih imate doma na voljo); 

- lepilo (v kolikor ga doma nimate, vam prilagamo recept za izdelavo domačega lepila, če bi   

   ga želeli izdelati že prej, morda v drug namen). 

 

Recept za izdelavo domačega lepila  

Potrebovali boste: 

– 1 jogurtov lonček moke 
– 1,5 jogurtovega lončka vode 
– tretjina jogurtovega lončka sladkorja  
– čajna žlička kisa 

Priprava 

V posodi zmešajte moko in sladkor, mešanici pa nato dodajte malo več kot polovico lončka 
vode. Z nenehnim mešanjem bo nastala gosta zmes, ki ne sme imeti kepic. Mešanici nato 
dodajte še preostanek vode in mešajte, da dobite gladko zmes. Dodajte kis ter posodo 
postavite na zmeren ogenj, da se mešanica začne zgoščevati. Ko se vam bo zdela zmes dovolj 
gosta za lepilo, jo odstavite in shranite v lonček – med hlajenjem se bo lepilo še nekoliko 
zgostilo. Tako narejeno lepilo je obstojno nekaj dni, hranite pa ga v hladilniku. 



 

BEREMO … 

BREZLAČEN DOSTOP DO E-KNJIG 

Z vami delimo povezavo, kjer lahko najdete brezplačne knjige. Prebirate jih lahko prek spleta. 

Povezavo do spodaj navedene spletne strani delite tudi s svojimi bližnjimi, za katere veste, 

da bi radi prebrali kakšno knjigo, a zaradi zaprtja knjižnice ne morejo do nje.  

https://www.e-

emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68?fbclid=IwAR3wXZ7EyNUslu9Je1JBSW

mVPSNXnQyTsrhkS6gJOIezxAC4nY6HFEDR3oo 

 

 

IGRE S KREDAMI NA ASFALTU 

TWISTER   

Igrajo trije igralci, en igralec je sodnik, druga dva igralca igrata eden proti drugemu (igro 

lahko prilagodite tudi na več igralcev ali pa zgolj na dva igralca, ki se izmenjujeta v dajanju 

navodil). Igralca se postavita vsak na svojo stran igre. Sodnik se postavi na svoje polje in 

opiše položaj rok in nog. Npr. desna noga na modrem polju. Igra se nadaljuje dokler se eden 

od igralcev ne dotakne tal z delom telesa, ki ni roka ali noga. Izberemo novega sodnika in igra 

se nadaljuje. 

 

 

TALNO RAČUNALO  

Je odličen pripomoček za urjenje tako enostavnih računov do deset kot tudi poštevanke. 

S kredami si nariši računalo in poskakuj (npr. skočiš na število dve, potem skočiš na znak za 

množenje, skočiš na število 5 in nazadnje skočiš na znak za je enako ter poveš rezultat; isto 

lahko delaš tudi za seštevanje in odštevanje).  
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RISTANC 

Oseba vrže kamenček na številko 1 (2, 3…10). Glede na polja (enonožno ali sonožno) skače 

po poljih od ena do deset in nazaj, pri povratku se ustavi na polju s kamenčkom in ga pobere. 

Nadaljuje drugi igralec. Kdor ne zadane polja oz. naredi napako, enkrat ne skače. 

 

 

PREMIKANJE SENCE 

Na sončen dan zjutraj z otrokom narišite na tla njegovo in vašo senco. Tekom dneva se večkrat 
ob različnih urah postavite nazaj na isto mesto in preverite, kaj se zgodi s senco. S kredo druge 
barve lahko narišete novo senco, ki se premika podobno kot sončeva ura. 

 

 



 

 

TALNI PIKADO 

Na asfalt narišite koncentrične kroge, tako kot pri pikadu, in jih označite z različnimi 
vrednostmi točk. Na poljubni razdalji označite črto, iz katere mečete kamenčke ali druge 
predmete v kroge, čim bližje centru. Tisti, ki zbere več točk, je zmagovalec. 

 

 

POVEZOVANJE TOČK 

Igro, ki jo pogosto zasledimo v otroških revijah, lahko sedaj pripravimo kar na domačem 
dvorišču. Pri tem vam naj pomagajo starejši člani družine, ki vam pripravijo neko obliko, vi pa 
jih nato povežete in na koncu dobite neko sliko. Lahko naredite tudi s številkami, da učenci 
po vrsti povežejo številke in tako skozi igro urijo številske predstave. 

 

 



 

 

MISELNE IGRE Z GUMBI 

 



 

Ob vseh dejavnostih, ki smo vam jih dali na razpolago, pa ne pozabite na umivanje rok! 
Sedaj si ga lahko popestrite s priloženo pesmico: 

Eva Kedmenec: Ringa ringa raja 

Ringa ringa raja, 

virus nam nagaja, 

če hočmo bit junaki,  

si roke mormo prati.  

 

Mami, tati, brati (bratje), 

doma moramo ostati,  

kašljajmo v rokav, 

saj to ni tak bavbav. 

 

Ko mine ta norija, 

bo zunaj spet norčija, 

še babi bo prišla, 

ko virus gre PAPA! 

 

Dragi učenci, vabimo vas tudi k ustvarjanju. Napišite nam kakšno pesem  o trenutnem 

stanju, v katerem smo se znašli. Vse vaše izdelke, fotografije in ostalo gradivo lahko 

pošljete po elektronski pošti, na naslov martina.cerni@guest.arnes.si, in pripišite, da 

dovoljujete objavo na facebook strani šole.  

In še nekaj, dragi učenci in tudi starši, brez slabe vesti ostanite zjutraj v postelji dlje 

časa kot običajno, skupaj si oglejte vašo najljubšo risanko ali film, igrajte igrice, se 

pogovarjajte, imejte se lepo - tudi takrat, ko vam bo preprosto samo dolgčas.   

 

Spremljajte nas, kajti nove »naloge« sledijo kmalu! 

Vaše učiteljice 

mailto:martina.cerni@guest.arnes.si

