
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. Poskusi z vodo. 
Če imaš na voljo doma pripomočke, ti predlagam, da se preleviš v »mini znanstvenika« in 
narediš nekaj poskusov z vodo. Na to jih lahko predstaviš še družini. 
Rezultate poskusov si lahko (če želiš) sproti zapisuješ, jih poslikaš in mi jih posreduješ na 
mail: maja3511@gmail.com  
 
Poskuse in veliko drugih informacij o vodi lahko preveriš na http://www.cevko.si/brihtna-
buca.  
 
Poskus s katerim lahko vidimo, kako virusi ostanejo na naših rokah, če si jih ne umijemo z 
milom. 
 
- Vzemi krožnik v katerega naliješ vodo. Nato dodaj ščepec popra. Ko imaš vse 

pripravljeno potisni prste v vodo. Kaj ugotoviš? 
- Sedaj si vzemi tekoče milo in si ga daj na prst. Prst pomoči v vodo s poprom. Kaj 

ugotoviš? 
 
 

2. Uganke. 
Tukaj imaš na voljo nekaj ugank, odgovore mi lahko pošlješ na moj mail. 
(maja3511@gmail.com) 
 
Prilagam ti še povezavo do ugank in rešitev, tako, da lahko preveriš svojo družino v znanju 
ali pa prijatelje preko raznih omrežij. Tudi meni lahko zastaviš, z veseljem ti bom 
odgovorila.  
 

 Čista in prozorna, tečem v vse domove, včasih nepokorna skočim čez bregove.  

 Zemljico žejno zaliva, strehe in ceste pomiva. Žaba veselo kriči, oj le padaj še tri dni. 

 Iz nevidnih kapljic stkan, tiho jadra čez ravan.  

 Rdeča, črno pikasta gospodična, med hrošči najlepša, najbolj mična. 

 Gospodična zelena, na robu bazena, je športnica prava, ki najboljše v prsnem slogu 

plava. 

 Beli cvetovi krasijo drevesa, rdeči plodovi pa tvoja ušesa. 
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 Bela brada in dva roga, štiri noge, na kmetiji je doma. 

 Zlatolase deklice, sonca ljubke sestrice. Samo ponoči svetijo, po nebu se sprehajajo, 

v oblekah zlatih rajajo. 

 Mami privabi solze na lica in v jok spravi celo neustrašnega strica. Pa ni ne nesreča, 

niti krivica, ampak sloveča kuharska kraljica. 

 Štiri noge ima, a hoditi ne more, ne zna. Kaj je to? 

 Kaj si obuješ, ko hodiš po hiši, da noge so tople, korak se ne sliši? 

 Tiho meri čas, a zbudi nas prav na glas. 

 Polnega mama postavi na mizo, prazen se znajde snežaku na glavi. 

 Ob lepem vremenu ves dan sije z neba, po nosku zjutraj rad te požgečka. 

 Majhna skleda, drži se dolgega ročaja, lonec polna zapusti, vanj se prazna vrača. Kaj 

je to? 

 Včasih je črn, včasih je bel, kdor ni presit, ga je zmeraj vesel. 

 V starih časih v vsaki hiši nad ognjiščem je visel, v njem so kuhali polento, spodaj ga 

je ogenj grel. 

 Sem in tja, sem in tja, čez razgrnjen kos blaga, piha, puha, peče, peče, kar ni gladko, 

poravna. 

 

Povezava: 
http://igramose.blogspot.com/p/uganke.html 
 
 
 

3. Pojdi v bližnji gozd in si naberi čim več različnih plodov, vej, storžev, listov … Naredi 
svojo skulpturo. Če želiš jo poslikaj. Uporabi naravne materiali, ki jih najdeš v 
okolici, ali pa se preprosto odpravi s starši na sprehod. 

 

4. Karaoke.  
Za družino pripravi pravi mini koncert. Tukaj imaš povezavo do glasbe, katero smo 
poslušali in peli v šoli. 
 
Povezava: 
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0&list=PL0EF0V8INk81eHsAitFhgUy5kGg
FECKcY&index=15 
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5. Naredi: TULIPAN 
 

 
 
- Za cvet potrebuješ kvadratni kos papirja in za steblo pravokotni kos papirja. 
- Kvadratni kos prepognite navpično, vodoravno in še po obeh diagonalah. Nato 

naredite zarezo do polovice na sredini vsake stranice kvadrata. 

-  
- Stranice zalepiš skupaj tako, da dobiš obliko tulipana.  
 
- Za steblo zvij pravokotni kos papirja in ga zalepi tako, da se ne bo odvil. 



-  
- Nato naredi nekaj zarezic na eni strani tulca, resice razreži in nanje prilepi cvet.  
 

 
 
 

 


