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Drage učenke in dragi učenci,     

 

lepo pozdravljeni. Upam, da ste vsi zdravi in da skrbno upoštevate vsa navodila, po katerih se moramo ravnati te dni. Bi 
jih morali ponoviti ali jih zdaj že vsi dobro poznamo? Saj veste: 

- skrbno umivanje rok, 
- kašljanje v robec ali zgornji del rokava, 

- razdalja 1,5 do 2 metra med osebami, 

- ostajamo doma! 

Z učitelji podaljšanega bivanja v centrali šoli v Logatcu smo za vas pripravili nekaj zaposlitev za čas, ko zaključite vse delo 

za šolo po navodilih vaših učiteljev, ko si odpočijete po tem delu, ko opravite domača opravila, za katera so vas zadolžili 

starši, ko se naveličate gledati televizijo in brskati po računalniku in ko se primerno razgibate v sobi, na balkonu ali v 

okolici vaše hiše. Nič od tega, kar predlagamo v nadaljevanju, za vas ni obvezno. Veseli pa bomo, če boste naše predloge 

upoštevali, ko vam bo dolgčas, še bolj pa bom vesela, če boste svoje izdelke shranili in mi jih pokazali, ko se spet vidimo v 

šoli.  

Predlagam, da si za začetek pripravite urnik svojih obveznosti in prostočasnih dejavnosti. Pri tem se morate uskladiti s 

svojimi sestrami in brati ter starši, saj vsak družinski član verjetno nima svojega računalnika, za delo na domu pa vsi 

potrebujete poleg računalnika tudi nekaj miru. Na sliki spodaj je predlog takega urnika. Vi si ga sestavite po svojih 

potrebah in možnostih, ne pozabite pa vanj vpisati tudi obveznega časa za šolsko delo. 

 

http://navasiblizumesta.blogspot.com/2020/03/pocitnice-ki-to-niso.html 

http://navasiblizumesta.blogspot.com/2020/03/pocitnice-ki-to-niso.html
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Urnik si pripravite za vsak dan posebej, glede na vaše obveznosti pri pouku. 

Če imate kakšno vprašanje v zvezi z načrtovanjem dela, vsebinami za prosti čas, učenjem ali kar tako, se lahko name 

obrnete na elektronski naslov irena.lipovec@guest.arnes.si . Za pomoč pri pošiljanju prosite starše. Odgovorila vam bom 

takoj, ko bo mogoče.  

Učiteljica Irena 

 

Zdaj pa veselo na delo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irena.lipovec@guest.arnes.si
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Ideje za prosti čas 

Pripravi si čarobni kozarec, npr. kozarec za vlaganje. Lepo ga okrasi. Na barvne listke zapiši čim več idej, za početje 

počneš, ko se te loti dolgčas. In ko ti bo dolgčas, pomešaj po kozarcu, izvleci en listek i počni, kar piše na njem. 

 

Nekaj predlogov: 

- Izdelaj šotor iz rjuh. V šotor vzemi svetilko in igrače in igra naj se začne. Povabiš lahko bratca ali sestrico. 

- Z balkona spuščaj milne mehurčke. 

- Igraj se skrivalnice, v igro povabi prav vse družinske člane. 

- Naredi poligon (postavi stole in se plazi pod njimi, postavi si blazine in jih preskoči, poskakuj po stopnicah, hodi s 

knjigo na glavi, s papirnatim letalom ciljaj namišljeno tarčo na steni …). 

- Igraj odbojko z baloni. 

- Zavrti si svoje najljubše pesmi in zapleši. 

- Iz votle veje ali stebla izdelaj piščalko. 

- Kartaj. 

- Zgradi stolp iz kart ali domin. 

- Sestavljaj sestavljanko. 

- Iz čisto vseh lego kock sestavi ogromno hišo. 

- Sestavi Rubikovo kocko. 

- Pripravi modno revijo za deklice in dečke. 

- Tekmuj, kdo reši več ugank: https://sl.wikisource.org/wiki/Sto_ugank 

- Skupaj s starši speci piškote, palačinke, preprost biskvit: https://cukermajster.si/ultimativni-recept-za-mafine/ 

- Za svojo družino pripravi čajanko sredi dnevne sobe (skuhaj čaj, pripravi piškotke, pogrni prtiček, ki ga okrasiš po 

svoji želji – bodi izviren…). 

- Pomagaj staršem pri domačih opravilih. 

- Sprehodi svojega kužka ali se igraj z muco. 

- Pograbi trato okoli hiše, pomagaj pri vrtnih opravilih, posadi cvetje v posodo za balkon ali okno. 

- Čim več časa preživi v naravi, vendar na varni razdalji od drugih ljudi. 

- Piši dnevnik svojih dejavnosti. 

Tule je nekaj spletnih povezav, na katerih najdeš zanimive zaposlitve za prosti čas: 

https://interaktivne-vaje.si/index.html 

https://www.audibook.si/  

http://krokotak.com/ 

https://www.pinterest.com/ 

https://sl.wikisource.org/wiki/Sto_ugank
https://cukermajster.si/ultimativni-recept-za-mafine/
https://interaktivne-vaje.si/index.html
https://www.audibook.si/
http://krokotak.com/
https://www.pinterest.com/
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https://www.otroci.org/ 

https://www.varuska-ziva.si/15-enostavnih-aktivnosti-za-zabavno-karanteno/ 

http://www.antus.si/ustvarjanje/ideje/otroci/ 

https://www.prittworld.si/sl/potrosniki/starsi/navdih/ideje-za-otroke.html 

http://navihancki.si/lego-izziv/ 

 

 

  

https://www.otroci.org/
https://www.varuska-ziva.si/15-enostavnih-aktivnosti-za-zabavno-karanteno/
http://www.antus.si/ustvarjanje/ideje/otroci/
https://www.prittworld.si/sl/potrosniki/starsi/navdih/ideje-za-otroke.html
http://navihancki.si/lego-izziv/
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PONEDELJEK 

Pripravi si urnik za ponedeljek IN torek. 

Učenje plesa: http://ribicpepe.si/sreco-ujemi/  

Zapleši in zraven veselo zapoj. 

Deklice s suhimi barvicami narišite plesno obleko, kakršno bi rade imele na plesu, dečki pa avtomobil, s kakršnim bi se 

odpeljali na ples. 

  

http://ribicpepe.si/sreco-ujemi/
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TOREK 

Ponovi ples in pesmico Srečo ujemi. 

Izdelaj voščilnico za svojo mamico, saj je jutri materinski dan. Spodaj sta predlog in navodilo, kako to lahko narediš. 

V voščilnico zapiši vse, kar ti je pri mamici najbolj všeč, in se lepo podpiši. 
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https://www.youtube.com/watch?v=vT0Bv364rsE 

Če imaš tablico ali telefon, si naloži aplikacijo https://www.audibook.si/ 

Med pravljicami (Kategorije – Leposlovje in književnost – Otroške knjige) izberi eno, ki se ti zdi najboj zanimiva – na 

primer Kako je Oskar postal detektiv, Pajkodlak in Kresnica … in ji prisluhni. 

Pripravi urnik za sredo. 

https://www.youtube.com/watch?v=vT0Bv364rsE
https://www.audibook.si/
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SREDA 

Prisluhni pravljici: ZRCALCE https://www.youtube.com/watch?v=UG-R4ZRvqNI 

Če imaš možnost, mamico povabi na sprehod in ji naberi šopek rož. 

Podari ji voščilnico in bodi ta dan do nje še posebej prijazen/prijazna. Z ničimer je ne razjezi! 

Če znaš skuhati kavo, ji jo skuhaj . 

Ko bo mami v miru počivala, zase izberi kakšno poučno igrico - https://interaktivne-vaje.si/index.html 

Pripravi urnik za četrtek. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UG-R4ZRvqNI
https://interaktivne-vaje.si/index.html
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ČETRTEK 

Zapleši katerega od plesov: https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is 

Bi znal/znala narisati kužka? Poglej navodila in poskusi 

 

Pripravi urnik za petek. 

https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is
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PETEK 

Pobarvanke: https://www.online-coloring.com/coloring-page/cartoon-bee-288.html 

Preberi svojo najljubšo slikanico - lahko sebi, svojemu bratcu ali sestrici …Ilustriraj jo z voščenimi barvicami. 

Joga za otroke – pomladna joga. 

 

 

 
 

POMLADNA JOGA 

POZDRAVI SONCE. 

PRETVARJAJ SE, DA SI 
DREVO. 

PRETVARJAJ SE, DA SI 
LETEČA PTICA. 

PRETVARJAJ SE, DA SI DEŽ, KI 
PADA. 

PRETVARJAJ SE, DA SADIŠ 
SEMENA. 

 

Učenke in učenci 3. in 4. razreda si zapomnijo tudi navodila v angleščini. 

Pripravi urnik za ponedeljek, če za naslednji teden ne dobiš drugačnih navodil. 

https://www.online-coloring.com/coloring-page/cartoon-bee-288.html

