
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. ILUZIJE 
POVEZAVA: 
 https://drive.google.com/file/d/1zuApSzwhXE4P6GrrOpXkDCTiyRZeecIj/view 
 
Tukaj imaš celoten priročnik, kjer lahko preveriš in preizkusiš različne iluzije.  
 

Kako ti je uspelo, mi poročaj na: maja3511@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. IZDELAJ SVOJO ANTISTRESNO ŽOGICO 
 

Potrebuješ: 
- Dva balona,  
- riž, 
- lijak, 
- škarje. 

 
 
 
Namig: če riža nimaš, uporabi drugo polnilo mehke teksture: moko, škrob, zdrob, 
primerna bo tudi mivka. 

Prvi korak: V odprtino enega balona potisni lij. Izberite balon, katerega barva vam ni 
najbolj ljuba, saj bo prav ta v večji meri prekrit z drugim balonom. 

Drugi korak: S pomočjo lija balon napolnite s polnilom. Vsake toliko ga nežno pritisnite ob 
trdo podlago, tako se bo povečala njegova površina in ga boste lažje napolnili. 

Tretji korak: Napolnjenemu balonu odrežite ustje. Ne preblizu same površine, da se 
polnilo ne bi streslo. 
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Četrti korak: Tudi drugemu balonu odrežite ustje, vendar nižje kot prvemu. 

Peti korak: Raztegnite prazen balon in ga poveznite čez polnega tako, da bo prekril 
odprtino, skozi katero ste ga napolnili. 

Šesti korak: Končni izdelek vzemite v roko in oblikujte žogico. 

Tukaj imaš povezavo, kjer lahko vidiš še preprostejši postopek: 

https://www.youtube.com/watch?v=8E3E5ZuKooU 

3. IZDELAJ IGRO KAČE IN LESTEV 
Material: papir, figurice in kocka. 
 
Vzemi list papirja, izdelaj si stotični kvadrat. Napiši števila, nariši kače in 
lestve.  
 
Navodila za igro: Figurice potujejo po plošči za toliko polj, kolikor pokaže 
kocka. Če figurica pristane na spodnjem delu lestve, se premakne do 
zgornjega dela. Če pa figurica pristane na glavi kače, se mora spustiti po 
kačinem telesu do njenega repa. Zmaga tisti, ki prvi prispe do številke 100. 
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4. ZAJTRK, KOSILO, VEČERJA 
Staršem, babicam, dedkom… pomagaj doma pripraviti en obrok.   

No… danes lahko nekaj sladkega. 
 

MAFINI »NA ŽLICO«   MEŠAJ KAR SAM, SAJ JE ZELO PREPROSTO, 

PRI PEKI, PA LE PROSI STAREJŠEGA ČLANA DRUŽINE. 
 
V posodo zmešaj: 

- 3 jajca, 
- 9 žlic moke 
- 4 žlice sladkorja 
- 5 žlic olja 
- 1 pecilni prašek 
- 12 žlic mleka 
- 3 žlice kakava 
- 1 vaniljev sladkor 

 
Vse skupaj mešaj tako dolgo, da ne bo grudic. 
V pekač za mafine zložimo modelčke. 
Modelčke napolni do polovice, dodaj sveže ali zmrznjeno sadje, koščke čokolade, oreščke…  
Na dodaj še žlico mase, tako da prekriješ dodatke. 
Peci na 180° C, približno 13 minut. Mogoče kako minuto dlje. 
PAZI NA HIGIENO 

 

DOBER TEK! 
Slastne mafine lahko fotografiraš in pošlješ na: maja3511@gmail.com 

 

5. DOMAČI PLASTELIN 
ČE TI LAHKO KDO POMAGA, POTEM GA  SKUHAJ, ČE NE, POGLEJ SPODAJ KAKO NAREDITI 
PLASTELIN BREZ KUHANJA. 

1. »KUHAN« PLASTELIN 
POTREBUJEŠ: 
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- 1 skodelica moke, 
- Pol skodelice soli, 
- 1 skodelica vode, 
- 2 žlici olja, 
- 1 pecilni prašek, 
- barvo za hrano (po želji) 

V kozico damo suhe sestavine in prilijemo vodo. 

Kuhamo na srednjem ognju in neprestano mešamo. Masa se bo počasi začela strjevati – 
takrat ogenj malo zmanjšamo. 

Če uporabimo tudi barvo, jo dodamo proti koncu kuhanja. Ko se začne odbijat od posode, 
mešamo še malo dokler ne dobimo kompaktno testo – plastelin. Preložimo ga na peki 
papir, spodaj pa podložimo desko. Pustimo ga 5 minut, da se ohladi. 

Ohlajen domači plastelin zgnetemo, da dobimo gladko obliko. Vzamemo še razne 
modelčke in ustvarjamo. 

2. PLASTELIN BREZ KUHANJA 

POTREBUJEŠ: 

- 1 SKODELICA MOKE 
- POL SKODELICE SOLI 
- 1 JUŠNA ŽILCA OLJA 
- 1 SKODELICA VODE 

Zmešaj moko in sol, dodaj vodo ter žlico olja.  

Dodaj še jedilne barve (če jih imaš) in vse skupaj zmešaj ter dobro pregneti, 

da dobiš gladko testo. Plastelin lahko shraniš v plastično folijo ali pa v navadno 
plastično posodo ter ga hraniš v hladilniku nekaj dni.  

Še ena dobra lastnost doma narejenega plastelina je, da je mehkejši kot 

kupljeni in ga zato lažje oblikuješ.  

 

ŽELIM VAM PRIJETNO USTVARJANJE, PREDVSEM PA 

OSTANITE ZDRAVI! 

Izdelke, ki jih ustvariš, vaje, karkoli… mi lahko pošlješ na:  

maja3511@gmail.com 

UČITELJICA MAJA  
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