
PODALJŠANO BIVANJE 

 

1. SPROSTITVENA DEJAVNOST 

Bi se rad naučil/-a žonglirati? Zdaj je pravi trenutek za to. Vse kar potrebuješ so 3 žogice. 

Če nimaš žogic, lahko uporabiš tudi jabolka, pomaranče ali kaj drugega okroglega. 

Potreboval/-a boš tudi veliko potrpljenja in ponavljanja, zato ne obupaj. Na spodnji 

internetni povezavi najdeš postopek, kako priti do cilja.  

https://www.youtube.com/watch?v=kCt1bmSASCI 

 

2. PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO 

Sodeluj pri pripravi kosila, veliko lahko narediš namesto svojih staršev. Pred kosilom 

pripravi mizo, krožnike, jedilni pribor. Pred jedjo si temeljito umij roke in po kosilu 

pomagaj pri pospravljanju posode. 

 

3. SAMOSTOJNO UČENJE 

Branje malo drugače: danes beri 15 minut pod oddejo in s svetilko.  

 

4. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 

Danes lahko naredite: 

- lahko predlagaš mamici, da danes spečeta pecivo – mafine.  

Potrebuješ:  

- 4 jajca,  

- 12 žlic sladkorja,  

- 12 žlic mleka, 12 žlic olja,  

- 18 žlic moke,  

- pecilni prašek  (lahko dodaš tudi koščke čokolade, sadje) 

Postopek: najprej pečico segrej na 180 °C. V posodi z mešalnikom zmešaj jajca in sladkor. 
Ko dobiš puhasto zmes, počasi dodajaj olje, nato še mleko. Dobro premešaj. Po žlicah 
dodajaj moko in pecilni prašek. Če se ti zdi zmes pregosta, dodaj manj moke, če se ti zdi 

https://www.youtube.com/watch?v=kCt1bmSASCI


preredka, je dodaj več. Pripravljeno zmes vlij v pekač, v katerega daš papir za peko, in 
peci približno 20-30 minut.  
Nasvet: Kako preveriš, ali je mafin že pečen? V testo zabodi zobotrebec ali daljšo palčko. 
Ko zobotrebec izvlečeš, poglej, ali se je nanj prijelo kaj zmesi. Če se je, se mora testo še 
peči. Ko zobotrebec ostane čist, je mafin pečen. Zmes lahko vliješ tudi v kakšen pekač 
posebne oblike in dobite pecivo. 
Deli z nami kakšno fotografijo končnega izdelka in dober tek! 

- origami – lilija: https://www.youtube.com/watch?v=t0dU14sPDWc 

-  

-  

Vse svoje izdelke, aktivnosti lahko fotografirate in pošljete svoji učiteljici podaljšanega 

bivanja na e-mail naslov, ki  je objavljen  pod »Navodila za delo« v zavihku »Podaljšano 

bivanje«. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t0dU14sPDWc

