
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. IGRA NA PROSTEM 

 

RISTANC 
 

 Za to igro potrebuješ le kredo, manjši kamen in ravno betonsko površino 

na katero s kredo narišeš kvadrate.  

 

Kamenček vržemo v prvi kvadrat in pričnemo skakati po vrstnem redu 

oštevilčenih kvadratov, in sicer lahko stopimo z eno nogo v enojni kvadrati in z 

obema v dvojni kvadrat, zaključimo pa v polkrogu, kjer si lahko malce 

oddahnemo. Enako nadaljujemo nazaj.. Zmaga tisti, ki prej konča s sedmico. 
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2. IDELAJ IGRO POTAPLJANJE LADJIC 

Nariši si 2 okvirja velikosti 8 x 8 polj. En okvir je tvoj, drugi od nasprotnika. 
V okviru si pobarvaj polja: 

                                                                                   1 Bojna ladja (pobarvaj 5 polj)  

                                                                               3 Križarke (pobarvaj 4 polja) 
                                                                              4 Fregate (pobarvaj 3 polja) 

                                                                                    5 Minolovcev (pobarvaj 2 polji) 

 
 
 

 

 

Potek igre: 
Z nasprotnikom se izmenjujete pri ciljanju nasprotnikovih ladij. 
Ko poveste pozicijo recimo: G7 vam mora nasprotnik povedati ali je na tem 
mestu zadetek ali prazno polje. 
Če nisi pravilno ugotovil, si označi s križcem, da ne boš ponavljal istih pozicij. 

 
Konec igre: 
Igra se konča, ko prvi od igralcev potopi vse nasprotnikove ladje. 

 

3. NARAVNO BARVANJE JAJC 
 

Jajca najprej predhodno trdo skuhaj (s pomočjo staršev) na nizki temperaturi, 
da ne popokajo. Pri večini jajc boš za barvanje uporabili hladno metodo. 

Potrebuješ: 

 globoke posodice za barvanje 
 jajca 
 žlice 
 začimbe, čaje, zelenjavo (glede na želeno barvo) 
 podstavek za sušenje jajc 



Izberi želeno barvo, premešaj sestavine in dodaj trdo kuhana jajca. Pustite jih 
stati v barvi, dokler ne dosežete želene barve. 

To je lahko 5 min ali tudi do 2 uri, če želite bolj intenzivno barvo. 

Kakšen odtenek si želiš? 

Vijolična: 4 žlice sveže naribana rdeča pesa, 2 skodelici vrele vode, 1 žlička 
kisa 
Rjava: olupki od čebule, 2 skodelici vode, 1 žlička kisa 
Rumena: 3 žlice kurkume, 2 skodelici vrele vode, 1 žlička kisa 
Modra: 3 žlice naribanega rdečega zelja, 2 skodelici vroče vode, 1 žlička kisa; 
jajca pustimo v mešanici čez noč, ne premikamo! 
Svetlo rjava: 1 skodelica zelo močne kuhane kave, 1 žlička kisa 
Temna, zelena: 3 čajne vrečke črnega ali zelenega čaja, 1 skodelica tople 
vode, 1 žlička kisa 

 



4. POLNJENA PEČENA JABOLKA 
 

Sestavine: 

 6 jabolk  

 pest rozin 

 4 žlice rjavega sladkorja 

 1 žlička cimeta 

 6 koščkov masla 

 papir za peko ali maslo in globok pekač 

Priprava: 

1. Jabolka postavi na kuhinjsko desko in s posebnim nožkom previdno 

odstranimo peščišče. Če takega nožka nimamo, naj peščišče z 

navadnim nožem odstranijo starši. 

 
 

2. Pečico segrejemo na 200 °C (pomagajo naj nam starši). V posodi 

zmešamo rozine, cimet in 2 žlici sladkorja. 



 
3. Pekač obložimo s papirjem za peko ali ga namastimo z malo masla. 

Jabolka zložimo na pekač in v vsako luknjico naložimo mešanico z 

rozinami. Če nam nekaj mešanice ostane, jo posujemo v prazen prostor 

med jabolki. 

 
4. Preostali sladkor posujemo po jabolkih in pekač prestavimo v pečico. 

Jabolka pečemo 20 minut oziroma tako dolgo, da se zmehčajo. 

 
 

 

 
 



5. VAJE ZA MOŽGANE 
 
1. Na sredino lista nariši trikotnik z vrhom navzgor.  

2. Iz osnovnice potegni navzdol 2 navpični črti.  

3. Na vrh trikotnika nariši krog.  

4. V sredino tega kroga nariši majhen trikotnik. 

5. Na vsaki strani tega trikotnika nariši krog.  

6. Pod majhen trikotnik napiši veliko tiskano črko U.  

7. Iz vrha večjega kroga nariši 3 poševne črtice.  

8. Iz leve stranice večjega trikotnika potegni vodoravno črto v levo.  

9. Iz desne stranice večjega trikotnika potegni vodoravno črto v desno.  

10. Iz konca obeh vodoravnih črt nariši 5 poševnih črtic. 

 

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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