
TEDENSKA NALOGA 

Tokrat smo za vas pripravili sproščujočo tedensko nalogo. Zagotovo ste zadnje čase opazili spomladanske travnike polne regratovih lučk. 

Mogoče še ta teden najdete kakšno, ki je bolj pozno dozorela, zato odhitite na travnik in uživajte v pihanju še zadnjih regratovih lučk. Nato pa se 

doma udobno namestite in prisluhnite pravljici, katere povezavo vam prilagamo. Uživajte v pravljici in se sprostite.  

https://www.youtube.com/watch?v=IUOOLyBmbsg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HOiimx1qo4IWSMNTENQScP1MiYQl3IcMSGiiQgy133uKIzAQhKnlE1OQ 

 

V GOZD 

Prav gotovo imate v svojem okolju vsi priložnost prisluhniti zvokom iz gozda: šumom in šelestenju, ki ga povzroča veter, pokanju vej in 

podobnim zvokom, ki nastajajo izpod gibanja nas obiskovalcev gozda in živali, ki živijo v njem. Prisluhni zvokom gozda in jih poskušaj 

prepoznati. V gozdu se že oglaša kukavica. Si jo že slišal? Izvalili so se ptički, v gozdu bo v tem času veliko mladičev: srnic, veveričk, lisičk, 

zajčkov in mnogih drugih, tudi žuželk in metuljev. Če jih najdemo, se jih ne dotikajmo, saj mladičke njihove mame prepoznavajo po vonju. Naš 

vonj, ki bi ga prenesli na živalco z dotikom, bi zamotil mladičevo mamo in ne bi več skrbela zanj. Brez potrebe ne trgajmo mladih brstov in vej. 

Pustimo naravi živeti po svoje. Katere od gozdnih živali si že videl? Nekaj jih je narisanih. Opiši sličice. Nariši svojo najljubšo gozdno žival. 

Živali so pogosto junaki mnogih pravljic. Tri sličice prikazujejo živali pravljično. Veverica gotovo ne igra kitare, žaba se v resnici ne smeji in 

miška v svojem življenju ne poležava na gobi in se ne sladka z gozdnimi jagodami. Nariši pravljico o živalcah. Ko se vrnemo v šolo, bomo tvoji 

pravljici z veseljem prisluhnili. Tudi učiteljica bo povedala svojo o veverici s kitaro.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUOOLyBmbsg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HOiimx1qo4IWSMNTENQScP1MiYQl3IcMSGiiQgy133uKIzAQhKnlE1OQ


 

 

 



USTVARJALNI KOTIČEK 

1. VETRNICA 

Izdelali bomo čisto svojo vetrnico. Potrebuješ: 

- trši papir (lahko je barven ali bel), 

- ravnilo in svinčnik, 

- škarje in lepilo, 

- zamašek iz plute, 

- risalni žebljiček in 

- leseno palico. 

 

Potek dela : 

 

 1. Na trši papir nariši kvadrat, katerega stranice merijo 20cm (če boš imel pri risanju težave, za pomoč pri risanju zaprosi starše). Spomni se ... 

 

    Kvadrat je lik, pri katerem so 4 črte - stranice enako dolge. 

    Za risanje kvadrata potrebuješ šablono. 



2. Kvadrat izreži. 

3. Kvadrat prepogni tako, da ga razdeliš na 4 enake dele. Dobiš 4 trikotnike.  

4. Na sredini nariši krog.  

 
5. Po črtah zareži s škarjami do začetka kroga.  

 

6. Vsak trikotni del prepogni do sredine kroga. Konec vsakega dela namaži z lepilom.  



 

 

 

 

7. Izreži krog iz drugega barvnega paprija in ga prilepi na stike trikotnikov.  

 

 
 

8. S palico, risalnim žebljičkom in zamaškom pritrdi vetrnico (zaradi varnosti za pomoč zaprosi starše). Vetrnica je končana.  



 

 

2. PIKAPOLONICA 

Pikapolonice nas že veselo obletavajo in nas opominjajo, da prihajajo vedno toplejši dnevi.  Pravijo, da nam pikapolonice prinašajo srečo 

oziroma to, kar si želimo. Verjamemo, da si vsi želimo sreče in tudi vrnitve nazaj v šolske klopi, zato si bomo danes izdelali pikapolonico, ki 

nam morda le prinese to, kar si želimo.  

Za uvod preberite (najmlajši ob pomoči staršev) pravljico o pikapolonici. 



 

 

Sedaj pa sledi izdelava naše pikapolonice sreče. 

 

 



1. Na črni papir narišite telo in tipalke ter izrežite. 

 
 

 

2. Na rdeči papir narišite in izrežite krila. 

 



3. Krila prepognite na pol ter na eno polovico s črnim flomastrom narišite pike.  

 

4. Nato krila nalepite na trup pikapolonice. 

 

 

 

 

 

 



 

5. V kolikor imate doma oči, jih lahko nalepite na tipalke, v nasprotnem primeru oči narišite. 

 

 

 
 

6. Da bo pikapolonica nekje »letela«, lahko na zadnjo stran z vročim lepilom (bodite pazljivi ali pa za pomoč zaprosite starše) prilepite 

leseno kljukico in naša pikapolonica sreče je končana. Morda pa nam le prinese srečo in vrnitev v šolske klopi. 

 

 



3. DOMINE 

Domino je stara kitajska igra, ki pospešuje dar opazovanja in zmožnost koncentracije. 

Pravila igre za dva ali tri igralce: 

Vsak igralec vzame eno domino. Kdor dobi domino z največ pikami, lahko začne, vse preostale domine pa premešamo. Vsak vzame 7 domin, 

ostale ostanejo skrite – s pikami obrnjene navzdol. Prvi igralec položi katerokoli izmed svojih domin, naslednji pa mora priložiti domino z 

ustreznim številom pik. Kdor nima ustrezne domine, mora domine jemati s kupčka toliko časa, dokler ne dobi domine z zahtevanim številom pik. 

Če sta na mizi samo še dve domini, lahko izpusti krog. 

 



 

ŠPORTNIH 5x5 

Pred teboj so različne naloge za razvijanje vzdržljivosti, moči, ravnotežja in raztezanja. Vsak dan si izberi 5 vaj iz posamezne skupine (vzdržljivost, 

moč, prosti čas, ravnotežje, raztezanje). Ko vaje enega dneva opraviš, kvadratke pobarvaj z enako barvo.  

VELIKO ZABAVE!!! 

VZDRŽLJIVOST 
Izberi: TEK-HOJA-KOLO; lahko 
tudi na mestu. 
30 minut 

RAVNOTEŽJE 
POLOŽAJ DESKE – IZMENIČNI DVIG 
ROK IN NOG (leva noga-desna roka; 
desna noga-leva roka) 
8 ponovitev vsaka stran 
 

VZDRŽLJIVOST 
PRESKAKOVANJE 
KOLEBNICE 
30 sekund 
 

PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO! 

MOČ 
IZPADNI KORAK 
10 x naprej (leva, desna) 
10 x nazaj (leva, desna) 
10 x vstran (leva, desna) 
 

PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO! 

RAZTEZANJE 
KROŽENJE Z BOKI 
V vsako smer naredi 8 krogov. 

PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO! 

RAVNOTEŽJE 
STOJA NA ENI NOGI 
(težje bo, če poskusiš 
na postelji) 
45 sekund 

PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO! 



MOČ 
Povabi družinskega člana, naj 
dela sklece s teboj. Lahko 
tekmujeta, kdo jih naredi več. 

MOČ 
20 POČEPOV 

MOČ 
SMUK PREŽA 
1 minuta 
 

MOČ 
HOJA PO VSEH ŠTIRIH 
3 minute 

RAVNOTEŽJE 
STOJA NA PRSTIH ENE  
NOGE 

RAVNOTEŽJE 
LASTOVKA-STOJA NA ENI NOGI 
30 sekund 

VZDRŽLJIVOST 
Recitiraj abecedo naprej in nazaj med 
hopsanjem 

RAZTEZANJE 
KROŽENJE Z ROKAMI 
naprej, nazaj 

RAZTEZANJE 
POSLUŠAJ SVOJO 
NAJLJUBŠO PESEM IN 
»PLEŠI KOT NOR/-A« 
Sprosti se. 

VZDRŽLJIVOST 
»JUMPING JACKS« 
ali 
JOGGING POSKOKI                    
1 minuto 

RAZTEZANJE 
ZAMAHI Z NOGO 
 
Vsaka noga 30 ponovitev 

PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO! 

RAVNOTEŽJE 
STOJA NA ENI NOGI Z 
ZAPRTIMI OČIMI 
Vsaka noga 45 sekund 

VZDRŽLJIVOST 
SKIPING NA MESTU 
ALI PO SOBI 
3 x 1 minuta 

RAZTEZANJE 
DRŽA V PREDKLONU 
5 krat po 10 sekund 
 

 

SIRUP IZ SMREKOVIH VRŠIČKOV 

Sedaj je pravi čas za pripravo sirupa iz smrekovih vršičkov, ki lajša kašelj, razkužuje dihalne poti, krepi sluznico v dihalnih poteh in jo pomirja, 

blaži hripavost, pospešuje izkašljevanje.  

Priporočena količina sirupa: 

 1/2 žličke lahko uživa 2-5 letni otrok (3x na dan) 

 1 žličko  6-10 letnik (3x na dan) 

 2 žlički odrasel človek (3x na dan) 

Za sirup iz smrekovih vršičkov lahko uporabimo beli sladkor, rjavi sladkor ali med.  

Iz spodaj navedenih sestavin dobimo 1 kozarček sirupa. Sirup iz smrekovih vršičkov lahko v hladilniku shranimo tudi več let.  



Sestavine:  

- kozarček smrekovih vršičkov 

- kozarček medu 

Smrekove vršičke nabiramo v čistem okolju. Ne jih potrebno prati. Vršički morajo biti pred uporabo popolnoma suhi. Smrekove vršičke naložimo 

v kozarčke in jih prelijemo z medom. Kozarčke pokrijemo in jih pustimo na okenski polici, obsijani s soncem, približno en mesec. Kozarčki se 

bodo tako nekoliko segreli in smrekovi vršički bodo v med  spustili zdravilne učinkovine, eterična olja, ki pomagajo lajšati težave kašlja in vnetega 

grla. 

Po končanem pacanju vršičkov sirup enostavno precedimo in kozarčke neprodušno zapremo. 

   
 

 

 


