
IGRA: POSTANI JUNAK ZA EN TEDEN 

Tokrat smo za vas izbrali prav posebno nalogo, ki bo v vas vzbudila prijetne občutke. 

Potreben pripomoček: 

  

Navodilo: 

Igro lahko igraš sam, ali pa zraven povabiš še koga od domačih. Kocka ti bo pomagala 

odločiti, v katerega junaka se boš prelevil ta teden. Vrzi kocko in poglej, kateri junak boš. 

Opis si preberi pod ustrezno številko v prvem stolpcu. V drugem stolpcu pa najdeš koristne 

nasvete, ki ti bodo v pomoč, da se boš lažje vživel v svet svojega junaka. 

Število 1 na kocki 

 
POGUM 

JUNAK: BRAVO 

TALISMAN: PLAŠČ 

Jaz sem Bravo. Ko se zgodi kaj strašljivega, se 

pogumno in odločno lotim izziva, pa čeprav me je strah. 

Če potrebujem dodaten pogum, uporabim svoj Plašč, ki 

me odene v prožen in neviden oklep. Z njim zmorem 

premagati še tako strašno preizkušnjo! 

Nasveti:  

• V zate težki situaciji si 

predstavljaj, kako s pogumnim 

dejanjem dosežeš uspešen izid. 

• Čim bolj živo si predstavljaj 

sam sebe na koncu preizkušnje, 

ko si uspel. 

• Bodi pozoren na prijetna 

čustva, ki se ti ob teh predstavah 

pojavljajo.  

• Če te postane preveč strah, 

razmisli, ali ti grozi resna 

življenjska nevarnost.  

Če temu ni tako, se opogumi, 

uporabi zgornje namige in si 

upaj poskusiti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Število 2 na kocki 

 
RADOVEDNOST 

JUNAK: RADKO 

TALISMAN: INKVIZIO (POSEBNA LUPA) 

Jaz sem Radko. Ali ni vesolje tako zanimivo? Zelo rad 

raziskujem stvari, ki so nove in drugačne. Ko pogledam 

skozi Inkvizio – posebno lupo, ki prebudi radovednost – 

se v meni sproži tisoč in eno vprašanje. Ko sprašujem, 

se tudi največ naučim! 

Nasveti:  

• Bodi pozoren na vsakodnevno 

dogajanje in na svoje okolje. 

• Še posebej pozorno poslušaj, 

poglej, otipaj, okusi, povohaj …  

• Na drugih osebah pozorno 

odkrij kaj novega (opazi kakšno 

podrobnost na bratu ali sestri, 

staršema, poslušaj zven 

njihovega glasu …). 

• Med pogovorom in razlago 

razmišljaj in sprašuj po 

podrobnostih, postavljaj 

vprašanja, ki ti bodo pomagala 

razjasniti zadeve. 

• Išči prijetnosti (naštej 3 dobre 

plati), neprijetnosti (3 

pomanjkljivosti) in nenavadnosti 

(3 zanimivosti, novosti) v 

vsakem novem dogodku, učni 

snovi, izkušnji … 

Število 3 na kocki 

 
ODPUŠČANJE 

JUNAK: FRIDA 

TALISMAN: FENIKS 

Jaz sem Frida. Ko se počutim prizadeto, dovolim tem 

čustvom, da minejo. Ne dovolim, da bi zamera ostala 

ujeta v meni. Ljudem odpustim in grem naprej. Ko mi je 

zares hudo, mi Feniks pristane na ramenu, me potolaži 

in razvedri. 

 

 

Nasveti: 

• Ko te kdo prizadene ali razjezi, 

mu mirno povej, kaj je storil in 

kako si se ti ob tem počutil.  

• Vprašaj ga, kako je on doživel 

to dogajanje in kaj je s tem 

mislil/ želel doseči. 

• Poskusi se vživeti v njegovo 

kožo, razmisli, kako bi se ti 

počutil, razmišljal, obnašal na 

njegovem mestu. 

• S hvaležnostjo se spomni 

dogodka, ko si ti naredil nekaj 

slabega in ti je nekdo drug 

oprostil. 

 • Zavestno pusti zamere in se 

vsakič znova potrudi, da nekomu 

oprostiš. 



Število 4 na kocki 

 
UPANJE 

JUNAK: VERA 

TALISMAN: SONCE 

Jaz sem Vera. Ne glede na to, kaj se dogaja, vedno 

ohranim svoj optimizem. Na stvari gledam s pozitivne 

plati in v vsakem trenutku najdem nekaj dobrega. Če se 

mi zdi, da mi gre slabo, vzamem svoje Sonce in z njim 

posvetim na dogajanje. Takrat lahko vidim preko ovir in 

znova najdem upanje. 

Nasveti:  

• Vsak dan izvedi vajo 'najboljši 

možni jaz': za trenutek zapri oči 

in si predstavljaj samega sebe v 

bližnji prihodnosti. Živo si 

predstavljaj, kako ti uspe doseči 

cilje, kako si zadovoljen, 

uspešen, sprejet, pomirjen …  

• Razmisli, kaj moraš narediti 

danes (pa tudi jutri …), da bi te 

cilje uresničil. 

• Spomni se, na koga vse se 

lahko obrneš za podporo, ko ti je 

težko, in ga prosi za par 

spodbudnih besed. 

Število 5 na kocki 

 
IGRIVOST 

JUNAK: HILARIJ 

TALISMAN: KOMIKA 

Jaz sem Hilarij. Rad se smejim. Če postane dogajanje 

pretirano resno, na spoštljiv in humoren način sprostim 

ozračje. Na glavo si nadenem Komiko (ali pa jo 

posodim komu drugemu) in vsi se že valjamo od smeha! 

 

 

 

Nasveti:  

• Zapiši si smešne in zabavne 

peripetije (dogodke), ki so se ti 

zgodile čez dan. 

• Zapomni si šalo in jo povej 

prijatelju ali domačim. 

• Pošali se sam na svoj račun. 



Število 6 na kocki 

 
PRIJAZNOST 

JUNAK: KARMA 

TALISMAN: COFEK 

Jaz sem Karma. Najbolj uživam, ko lahko pomagam 

drugim. Ja, celo takrat, ko to ni preprosto in enostavno. 

Všeč mi je, če sem prijazen in radodaren. Ko pobožam 

druge s tem cofkom, doživijo občutke topline in veselja. 

 

Nasveti:  

• Danes naredi uslugo ali izvedi 

neko naključno prijazno dejanje 

za sošolca (npr. pošlji mu 

sporočilo in ga pohvali …)  

• doma naredi nekaj lepega za 

družinske člane (pospravi 

posodo, prinesi kozarec vode, 

sam odnesi smeti, namesto 

nekoga …) 

(Gradivo je prirejeno po GoStrengths.com; mag. Ines Piljić, univ. dipl. psih. Ilustracije: Ingrid Pojbič) 

 

CVETOČE DREVO – NADALJEVANJE DELA 

Potrebujemo: 

- Toaletne tulce 

- Škarje 

- Lepilo 

- Pisane serviete ali časopis, katerega pisano pobarvate s temperami 

1 2 3  



4 5 6  

Navodila: 

Slika 1: Izrežeš vdolbino. 

Slika 2, 3, 4: Manjše tulce zarežeš tako, da bodo ponazorjene veje, in tulec vstaviš v zarezo. 

To storiš tolikokrat, koliko vej želiš imeti. 

Slika 5: Iz materiala, ki ga imaš na razpolago, z rezanjem ali mečkanjem oblikuj cvetne brste 

in cvetove. 

Slika 6: Cvetove/brste zalepi na konice tulcev, ki ponazarjajo veje. 

Vzemi si čas in opazuj svoje cvetoče drevo. K izdelku dodajaj cvetove. Iz cvetov se bodo 

počasi začeli razvijati plodovi. Navodila za naprej sledijo …  

Vzemi si čas, opazuj naravo, saj je pomembna učiteljica v našem življenju. 

 

VREME 

Izdelaj preglednico, kakor kaže slika 1 ali jo izdelaj po svoji domišljiji. Vreme bomo 

spremljali 4 tedne in upajmo, da bo čedalje bolj pomladno.  

 



 

 

 

 

PRAVLJICE 

Z vami delimo novo pravljico o koronavirusu: 

https://www.velenjcan.si/pdf/o-hudobnem-zmaju-koronarju.pdf 

 

Hkrati vam ponujamo tudi povezavo do brezplačnih zvočnih pravljic in ostalih otroških 

zvočnih knjig: 

https://www.audibook.si/?download=&_branch_match_id=770887957885977598 

 

SLOVENSKI FILMI 

Ostanimo doma in si oglejmo domače slovenske filme: 

https://bsf.si/sl/?fbclid=IwAR3BgkbUGADwKkiYpbEEQxFE-9OiAyGzllcOH6Q13l52vWkaBte8JQwGLKY 

 

BREZPLAČNE PRIKUPNE TISKANKE 

Na spodnji povezavi boste našli različne brezplačne pobarvanke oziroma tiskanke, edina 

slabost je, da rabite tiskalnik. 

https://malijunaki.si/zgodbe/brezplacne-

tiskanke/?fbclid=IwAR0VkBoTx3AkfDX87pyN2oTJ_liVQVYs4Yxyy4h1QURNmqjgHtwZ5IlMrjE 

https://www.velenjcan.si/pdf/o-hudobnem-zmaju-koronarju.pdf
https://www.audibook.si/?download=&_branch_match_id=770887957885977598
https://bsf.si/sl/?fbclid=IwAR3BgkbUGADwKkiYpbEEQxFE-9OiAyGzllcOH6Q13l52vWkaBte8JQwGLKY
https://malijunaki.si/zgodbe/brezplacne-tiskanke/?fbclid=IwAR0VkBoTx3AkfDX87pyN2oTJ_liVQVYs4Yxyy4h1QURNmqjgHtwZ5IlMrjE
https://malijunaki.si/zgodbe/brezplacne-tiskanke/?fbclid=IwAR0VkBoTx3AkfDX87pyN2oTJ_liVQVYs4Yxyy4h1QURNmqjgHtwZ5IlMrjE


MIGAMO 

Vsak dan posvetite nekaj časa tudi gibanju. Če je le čas, se odpravite na sprehod ali tek v 

naravo. Priporočamo vam, da dan pričnete z  vremensko jogo (pritisni na tipkovnici Ctrl in 

levo tipko na miški). 

Tokrat boste spoznali tudi TABATO. To je vadba, pri kateri 30 sekund delaš maksimalno, sledi 

10 sekund počitka, to ponoviš 8-krat, kar znese 4 minute. Tema bo Fortnite fitness. Vadbo lahko 

narediš tudi na prostem. Pri vadbi se ti lahko pridruži tudi kdo od družinskih članov, da bo 

vadba še bolj zabavna. 

https://www.youtube.com/watch?v=0kvyBApinGU&t=156s 

Med šolskim delom si večkrat vzemite čas za aktivni odmor. Vstani in sledi enemu izmed 

spodnjih posnetkov:  

https://www.youtube.com/watch?v=b8xHyFd3gXg&t=155s  

https://www.youtube.com/watch?v=2Wrio6hAhvw  

https://www.youtube.com/watch?v=18M3UDxJPU4&t=22s  

https://www.youtube.com/watch?v=AMd6WB62bCQ&t=87s  

 

Naredi še vaje za zdravo hrbtenico, saj veliko časa presediš ob učenju na daljavo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hJndUKMp3A8&fbclid=IwAR2HUF9JN0WU0Z7vggdsfNI  

 

KUHAMO 

Ta teden vam ponujamo recept za veganske palačinke. Če imate doma sestavine, jih lahko 

poskusite narediti. Prosite starše za pomoč (je pa recept preprost). 

ZDRAVI PRIGRIZKI 

Kot že vemo, je priporočljivo na dan zaužiti pet obrokov. Poleg zajtrka, malice in kosila pa 

potrebujemo tudi vmesne obroke. S tem mislimo na prigrizke. Najboljša sta seveda  sveže sadje 

in zelenjava, ki sta lahko prebavljiva in se hitro presnovita v glukozo, ki oskrbuje živčne in vse 

ostale telesne celice z energijo. Poleg omenjenega sveže sadje vsebuje tudi številne vitamine in 

minerale, brez katerih ni učinkovite presnove, niti učinkovitega imunskega sistema. Skupaj s 

starši torej pripravite katerega izmed okusnih prigrizkov, ki jih najdete na spletnih povezavah: 

https://m.planet-lepote.com/sladki-pirini-kupcki-s-cimetom/  

http://okusno.je/recept/presne-energijske-tablice  

http://okusno.je/recept/marelicno-kokosove-energijske-kroglice  

http://okusno.je/recept/jabolcni-cips  

 

 

 

 

http://ucenjenadaljavo.splet.arnes.si/files/2020/03/2.-teden-Vremenska-joga.docx
https://www.youtube.com/watch?v=0kvyBApinGU&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=b8xHyFd3gXg&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=2Wrio6hAhvw
https://www.youtube.com/watch?v=18M3UDxJPU4&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=AMd6WB62bCQ&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=hJndUKMp3A8&fbclid=IwAR2HUF9JN0WU0Z7vggdsfNI
https://m.planet-lepote.com/sladki-pirini-kupcki-s-cimetom/
http://okusno.je/recept/presne-energijske-tablice
http://okusno.je/recept/marelicno-kokosove-energijske-kroglice
http://okusno.je/recept/jabolcni-cips


 

DOMAČI SNEG 

 

Sneg … Ko smo že mislili, da letos snega ne bomo 

dočakali, nas je prejšnji teden le razveselil. Pošiljka 

snega je bila zelo majhna in je prehitro skopnela, zato 

smo se mi odločili, da z vami delimo preprost recept za pripravo snega, ki ne izgine tako 

hitro.  

 

Sestavine: 

- Soda bikarbona 

- Pena za britje 

 

Omenjeni sestavini (malo ene, malo druge) zmešaš in packaš (dodajaš sestavini po potrebi) 

tako dolgo, da se da lepo oblikovati … Starši, glede na izkušnje predlagamo, da se pripravite, 

ker je packanje tako prijetno, da bi sneg lahko pripravljali iz petih kg vsake sestavine. 

 

 

USTVARJANJE ZA VELIKO NOČ  

Počasi se bliža velika noč ali nam bolj bližje – vüzem. Čeprav ga bomo mogoče praznovali 

nekoliko drugače kot prejšnja leta, pa lahko vseeno pričaramo velikonočno vzdušje. Če 

potrebujete idejo za izdelavo pisanic, si lahko iz spodnjega naslova prenesete brezplačno e-

revijo. 

http://pisanisvet.si/revije/007/Pisani-svet_2016-

07.html?fbclid=IwAR1PfIfsSPfqaIHCJgfioUPSHvzrCcAnV_Sh-

l12vNuFHnETOGRiEt5dQ4Q 

 

SPOMLADANSKO USTVARJANJE 

TULIPANI 
Potrebujemo papir, krompir, barve (tempere ali prstne barve). Iz krompirja 

izrežemo obliko tulipana ali kakšne druge cvetlice in jih namočene v barvo 

odtisnemo na papir ter dorišemo še stebelca. 

 

 

http://pisanisvet.si/revije/007/Pisani-svet_2016-07.html?fbclid=IwAR1PfIfsSPfqaIHCJgfioUPSHvzrCcAnV_Sh-l12vNuFHnETOGRiEt5dQ4Q
http://pisanisvet.si/revije/007/Pisani-svet_2016-07.html?fbclid=IwAR1PfIfsSPfqaIHCJgfioUPSHvzrCcAnV_Sh-l12vNuFHnETOGRiEt5dQ4Q
http://pisanisvet.si/revije/007/Pisani-svet_2016-07.html?fbclid=IwAR1PfIfsSPfqaIHCJgfioUPSHvzrCcAnV_Sh-l12vNuFHnETOGRiEt5dQ4Q


ŽABICE 
Potrebujemo kamne različnih ”žabjih” oblik, barvo, nalepke v obliki oči in zelen 

trši papir. Kamenčke pobarvamo, dodamo še očke, iz zelenega tršega papirja 

izrežemo krake in jih prilepimo na kamen.  

 

 

 

 

VENČEK 
Potrebujemo stare škatle za jajca, barvo (tempere ali prstne barve), karton, lepilo. 

Iz škatle za jajca izrežemo cvetove različnih oblik, jih pobarvamo in prilepimo na 

krog, ki smo ga izrezali iz kartona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONČNICA 
Potrebujemo testenine (svedre), barvo, papir, kosmate žičke (nadomestite jih lahko  

tudi tako, da jih preprosto narišete). 

 

 

METULJČKI 
Potrebujemo testenine (mašnice), barvo in lepilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POIŠČI ŠTEVILA/ ČRKE/OBLIKE 

Naloga je zasnovana tako, da otrok s pomočjo kuhinjskega čopiča pod sladkorjem (ali 

soljo) išče različne številke/črke/oblike, ki so zapisane tudi na drugem listu. Ob vsaki 

najdeni številki/črki/obliki pa le to prečrta. Učenec se na ta način neskončno zabava, poleg 

tega pa utrjuje poznavanje števil/črk/oblik. 

 

 

 

IGRE NA PROSTEM 

Te igre najdete v posebnem zavihku, v glavnem okencu. Gre za tradicionalne otroške igre, 

katerih navodila za igro so dvojezična, in sicer v slovenskem in nemškem jeziku, kar pomeni, 

da lahko skozi igro krepite tudi veščine tujega jezika. Igre je leta 2018, v sodelovanju s 

Krajinskim parkom Goričko, pripravila učiteljica Brigita Barbarič, skupaj z nekaterimi učenci, 

ki še vedno obiskujejo našo šolo, in nekaterimi bivšimi učenci naše šole. Sedaj se nam zdi, da 

je pravi trenutek, da igre delimo tudi z vami.  


