
POZDRAVLJENI UČENCI PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Pošiljam vam nekaj predlogov, da vam v tem času, ne bo preveč dolgčas ! 

Če imate kakšno vprašanje me kontaktirajte na: maja3511@gmail.com 

 

AKTIVNOSTI – PROSTI ČAS 

1. OGLED LUTKOVNIH PREDSTAV 
Ker sledijo malo bolj mrzli dnevi, vam pošiljam povezavo do nekaterih lutkovnih predstav. 
Vem, kako vam je bilo všeč, ko smo si v Mariboru ogledali lutkovno predstavo – KO ZORIJO 
JANŽEVCI. Se še spomnite?  
 
No pa preverite še ostale:  
https://4d.rtvslo.si/oddaja/lutkovna_predstava/173251139?fbclid=IwAR01d7F1hCt5oJkdV
YrgUqKS9AQ9MyEaAtAaBlWNWpO99NDxolh0x-udzs0 
 
Na razpolago jih imate veliko, eno si poglejte, nato pa vas čaka nova naloga.  
In sicer: USTVARITE SI SVOJO LUTKO. Kakršno koli.  
Tukaj imate povezavo do izdelave mask: 
http://www.knjigca.si/lutke/lutke-1.php 
 
 
Prijetno ustvarjanje vam želim  
 
Če boste izdelali svojo lutko, mi jo lahko pošljete na mail: maja3511@gmail.com  
 

2. MATERINSKI DAN, 25.3.2020 
Učenci, ker je v sredo MATERINSKI DAN, ne smemo pozabiti na naše preljube mame. Si 
želite nekaj ustvariti za njih? 
No… pa si poglejmo: 
https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OzGiCgiIwTI 
 
V voščilnico lahko zapišeš navpično njeno ime in k vsaki črki napišeš besedo, ki najbolje opiše tvojo 
mamo. Primer: 

   K RASNA 
 ZA BAVNA 
 L J UBEČA 
 NA JLEPŠA 
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3. ŠIVANJE 
Dragi učenci, če vas veseli šivanje, vas vabim, da se skupaj naučimo osnovnih 
vbodov.  Videli boste, kako je vse skupaj enostavno, če delate po navodilih in skicah iz 
knjige Otroška ročna dela Jutte Lammèr. Najbolje je, če med delom besedilo naglas berete. 
Izdelali boste lahko zabavne igrače ali oblačila, darila za svoje najbližje ali okraske za svojo 
sobo. Vprašajte doma ali imajo kaj ostankov blaga ali kakšne gumbe. Presenečeni boste, 
kaj vse boste nabrali. Pri šivanju sedite tako, da vam pada svetloba z leve strani. Zaupajte 
vase in v svojo ustvarjalnost. 
 
Za začetek si izberite manjše delo, ki bo hitro končano, da vas bo veselilo. 
 

Učiteljica Fleur 
ZA TO AKTIVNOST, NAJDETE PODROBNEJŠA NAVODILA POD ZAVIHKOM: ŠIVANJE. 

4. ZAJTRK, KOSILO, VEČERJA 
Staršem, babicam, dedkom… pomagaj doma pripraviti en obrok.   
PRIMER: 
 
 
 
 
 
 
Pripravi si REGRATOVO SOLATO.   

- Najprej pomagaj seveda nabirati regrat, 
- nareži ga na manjše liste, 
- operi ga najmanj 4x, 
- v tem času lahko daš še kuhat jajca ali krompir, 
- začini po svojem okusu (sol, olje, kis ali limona). 

PAZI NA HIGIENO 

DOBER TEK! 
 

5. ŠPORT NA SVEŽEM ZRAKU 
Če imaš možnost, ti svetujem, da čim več časa preživiš zunaj. Učitelji vam pri športni vzgoji 
pošiljajo veliko vaj, katere lahko opravite. Ponovite jih, spomnite se vseh, ki ste jih delali 
pri pouku. Pojdite na sprehod s svojimi družinami, ali pa preprosto - skačite okrog svoje 
hiše.  Ne pozabite na topla oblačila. 

 



6. VAJE ZA SPORSTITEV 

 

ŽELIM VAM PRIJETNO USTVARJANJE, PREDVSEM PA 

OSTANITE ZDRAVI! 

UČITELJICA MAJA  


