
Pozdravljeni učenci, spoštovani starši! 

Pred nami je novi teden druženja, dela na daljavo, kateri bo vezan na velikonočne praznike, 
ki so pred nami. Verjetno že nekateri pogrešate šolo, druženje s sošolci, prijatelji. Tudi mi vas 
že pogrešamo. Upamo, da se vsi čim prej vrnemo v šolske klopi in da bo delo steklo po 
ustaljenem urniku. Pohvala gre staršem, učencem, kateri ste ta teden  pridno pošiljali  
dokazila o delu. Zelo smo veseli vsake vaše pošte. Vabljeni k sodelovanju tudi v tednu, ki je 
pred nami. 

Želimo vam mirne, predvsem pa zdrave velikonočne praznike. 

Učitelji podaljšanega bivanja 

Dejavnosti od 6.4.2020 do 10.4.2020 

Dejavnost PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

SAMOSTOJNO 
UČENJE 
 

 

Imaš pet minut za 
matematiko.  
Reši  nekaj 
računov 
seštevanja in 
odštevanja. Sam 
si izbereš račune. 

Zagotovo se 
kje skriva 
kakšna 
zanimiva 
knjiga, 
slikanica. 
Poišči jo in jo 
preberi. 
Prvošolcem jo 
preberejo 
starši, 
brat/sestra. 

 Napiši voščilo 
za prihajajoče 
velikonočne 
praznike. 
Preberi ga 
staršem. 
Prvošolci 
razmislijo, kaj je 
to praznik 
velika noč? 

 

Reši nekaj vaj  
za utrjevanje 
snovi. 
Interaktivne 
vaje – glej 
spodnjo 
povezavo. 

Danes nimaš 
naloge pri 
samostojnem 
učenju, ker si 
pridno delal celi 
teden. 

KOSILO 
 
 

 

Danes sam 
odločaš, na 
kakšen način boš 
staršem priskočil 
na pomoč (pri 
pripravi mize, 
pospravljanju, 
kuhanju, pripravi 
sestavin, 
pomivanju 
posode). 

Danes po 
kosilu odneseš 
posodo z mize: 
- posodo 
pospraviš v 
pomivalni stroj 
ali pomiješ, 
počakaš, da se 
odcedi in 
pobrišeš, 
- oprano 
posodo 
pospraviš v 
omare. 

Danes pripraviš 
mizo: 
- prineseš in 
razporediš 
krožnike, 
- pripraviš in 
razporediš 
pribor, 
- razdeliš 
prtičke,  
- ne pozabi 
zaželeti  dober 
tek. 
 

Priskoči 
staršem na 
pomoč pri 
kuhanju: 
-pripraviš 
sestavine za 
kuhanje, 
- upoštevaš 
navodila 
staršev. 
Lahko sam 
spečeš kaj 
okusnega ali 
prosiš starše 
za pomoč. 
Poskusi speči 
VELIKONOČNE 
PIŠKOTE – glej 
spodnjo 
povezavo. 
 

Ker se bliža velika 
noč vprašaj svoje 
starše ali lahko 
pripravite ZAJČKE 
IZ KVAŠENEGA 
TESTA ali 
ČOKOLADNO 
MAKOVO POTICO 
– glej prilogo. Ne 
pozabi pomagati 
staršem pri peki 
in pomiti posode. 



USTVARJALNO 
PREŽIVLJANJE 
PROSTEGA ČASA 
 
 

 

S starši se 
pogovori o 
pomenu praznika 
velika noč. Lahko 
napišeš na list kaj 
si izvedel? 
Prelistaj kakšno 
knjigo, revijo o 
praznikih. Seveda  
če jo imaš doma. 
Lahko pobarvaš 
kakšno 
pobarvanko – glej 
spodnjo 
povezavo. 

Oglej si film 
Gajin svet ali 
risanko z 
naslovom  Pink 
Panter.V kino 
na domu 
povabi svoje 
starše, 
brata/sestro. 
Seveda ne 
pozabi na 
prigrizke. 

Ker se bližajo 
velikonočni 
prazniki lahko 
ustvarjaš po 
svoji izbiri. 
Nekaj idej za 
ustvarjanje 
najdeš na 
spodnji 
povezavi. 
Pokaži svojo 
ustvarjalnost. 
Saj bo šlo! 

Č e še nisi 
izdelal izdelka, 
ga lahko 
dokončaš 
danes. Tisti, ki 
ste bolj 
ustvarjalni 
imate na 
izbiro model 
jajca. Lahko 
ga  okrasiš, 
pobarvaš  z 
likovnimi 
pripomočki po 
svoji izbiri – 
glej prilogo.  

Ker je velika noč 
pred vrati lahko 
pobarvaš, 
okrasiš, 
velikonočno jajce 
– glej spodnjo 
povezavo. Na 
voljo imaš 
različne tehnike 
barvanja jajc. 
Prosi starše za 
pomoč. Lahko 
pošlješ kakšno 
fotografijo. 
Verjamem, da ti 
bo uspelo. 

SPROSTITVENA 
DEJAVNOST 
 
 

 

Čaka te igra po 
tvoji izbiri. Doma 
imaš zagotovo 
veliko kock, 
družabnih iger. 
Lahko  poslušaš 
pesmi po želji in 
zraven igraš na 
lastne 
instrumente. 
Izbira je tvoja. 

 Pojdi ven. Se 
še spomniš 
igre 
petelinček? 
Skupaj s starši, 
sestro/ bratom 
se igrajte igro 
petelinček. Za 
igro potrebuješ 
žogo. 

Odpravi se na 
sprehod v 
naravo. Opazuj 
okolico. Katere  
živali si videl na 
sprehodu? 
Nariši jih ali 
pošlji kakšno 
fotografijo.  
 

 Malo se 
razgibaj. V 
primeru 
lepega 
vremena 
lahko 
telovadiš 
zunaj - glej 
prilogo.  

Povabi starše, 
brata/ sestro k 
igri gnilo jajce. 
Uživaj na svežem 
zraku. Lahko se 
voziš s kolesom, 
skirojem po 
dvorišču. 
 

 
Velikonočni izdelki: 
https://www.youtube.com/watch?v=sMg1zcvUaNI&t=120s – zajec iz papirja 
          
https://www.youtube.com/watch?v=cxGA70_E6TQ - barvanje pirhov s 
        servietno tehniko 
https://www.youtube.com/watch?v=9LHrlmGPvlg – barvanje pirhov z naravnimi 
      sestavinami 
https://www.youtube.com/watch?v=su65B6oemcw – barvanje pirhov z barvicami 
           
https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ&t=247s – izdelovanje košaric 
 

Zajčki iz kvašenega testa - recept: 
https://oblizniprste.si/slastni-prigrizki/zajcki-iz-kvasenega-testa/ 
 

 
 



Čokoladna makova potica – recept: 
https://www.aninakuhinja.si/recepti/cokoladna-makova-potica/ 
 

 
 
Velikonočni piškoti (zajčki) – recept: 
https://www.aninakuhinja.si/recepti/velikonocni-krhki-piskoti-keksi-z-limoninim-sladkornim-prelivom/ 
 

 
 
 
Ustvarjanje( izberi si en izdelek po svoji želji): 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Modeli  za poslikavo jajc: 

Velikonočne pobarvanke: 

https://www.e-informacije.com/wp

http://pobarvanke.si/velika-noc/velika

 

 

 

informacije.com/wp-content/uploads/2008/07/velikonocni-jajcki.gif

noc/velika-noc2/ 

 

jajcki.gif 



Še malo vaj za razgibavanje: 

https://www.nzs.si/novica/Sklop_vaj_za_mlade_igralce_-

_Upravljanje_zoge_na_mestu?id=50533&id_objekta=1&fbclid=IwAR3trwAA_JIl1ApQqpHlrpoy32Pys2Jgp-J9b--

t48Ek3SJxEAPjYv6vn8o – nogometne vaje( če komu uspe, naj pošlje fotografijo) 

https://www.youtube.com/watch?v=P9jS1bqBUVs&fbclid=IwAR1ibcL1uBVuYxg6RugCPFH7rFeRcFQnqwiic3rz4s

AOaVH4OANFaLe-5_U  - minuta za zdravje 

Ogled risanke Pink Panter: 

https://www.youtube.com/watch?v=ligYjFT33uY  

Ogled filma Gajin svet: 

https://www.youtube.com/watch?v=SSJYSmLfmxk&t=3s 

Interaktivne vaje: 

https://interaktivne-vaje.si/ 

 


