
PODALJŠANO BIVANJE 

 

1. SPROSTITVENA DEJAVNOST 

Z družino se odpravite v gozd. S seboj vzemite meter. Opazujte drevesa in poskušajte 

ugotoviti, katero od dreves ima najdebelejše deblo. Da ne bo prepirov, uporabite meter 

in ga izmerite. Lahko tudi tekmujete, kdo bo prvi opazil najdebelejše deblo. 

                                                  

 

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. 

Pred umivanjem rok, si lahko ogledate posnetek:  

https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=L89nN03pBzI&fbclid=IwAR1yZOAXEZre

xMRDuv8JzBuZMHzqfrEm2AzQ1XHGI2HiErp3qRp2KfGwBow&app=desktop#menu. 

 

3. SAMOSTOJNO UČENJE 

Branje malo drugače: sedi po turško in beri 15 minut! 

Uganka za vse člane družine! 

Miselna uganka za vse družinske člane. S pomočjo barvic, zobotrebcev ali vžigalic oblikuj 

lik na sliki. Če uporabljaš vžigalice, naj bo prisotna odrasla oseba! 

Naloga: premaknite dve barvici, da dobite dva kvadrata. 

Rešitev: jutri! 😉 

https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=L89nN03pBzI&fbclid=IwAR1yZOAXEZrexMRDuv8JzBuZMHzqfrEm2AzQ1XHGI2HiErp3qRp2KfGwBow&app=desktop#menu
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=L89nN03pBzI&fbclid=IwAR1yZOAXEZrexMRDuv8JzBuZMHzqfrEm2AzQ1XHGI2HiErp3qRp2KfGwBow&app=desktop#menu


 

 

4. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 

  METULJ  
Dragi učenci, starši, stari starši, učitelji, ravnatelji, dragi vsi! 

Povežimo se in stopimo skupaj! 

Povej prijatelju, da misliš nanj, da mu želiš le najboljše in da mu 
pošiljaš upanje. 

Povej to celemu svetu. 

Kako? 

Pošlji v svet metulja upanja. 

Metulj na tvojem oknu ali balkonu bo pozdravil in razveselil tvoje 
prijatelje, znance, sošolce, učitelje in cel svet! 

Prinesel jim bo upanje in tvoje pozdrave! 

Si za? Skupaj zmoremo! 

         



Tudi na filmčku!https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo 

POTREBUJEMO: 

- BEL PAPIR, 

- SVINČNIK, 

- ŠKARJE, 

- LEPILO, 

- ŽICO, 

- LESENO PALICO, 

- BARVICE (FLUMASTRE, BARVNI PAPIR …).  

1.KORAK 

Papir prepognemo. Nanj narišemo obliko polovice metulja in izrežemo.  

        

 

2.KORAK 

Papir razgrnemo in na obeh straneh pobarvamo in okrasimo metulja.  

 

 

Da bosta krili res enaki /simetrični, si pomagaj tako, ko kaže slika (prepogni in na okno). 

 

https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo


 

 

3.KORAK Prilepimo tipalke.  

 

4. KORAK 

Metulja pritrdimo na okno, kjer ga bodo videli vsi.  

 

 

Metulj POZDRAVLJA PRIJATELJE, ZNANCE, SOŠOLCE, UČITELJE, 

VSE, Sporoča : JAZ SEM DOBRO, BODI ZDRAV, OSTANI DOMA. 



LAHKO TUDI TAKO …  

Obrišemo prvega in izrežemo. Vsakega okrasimo na eni strani. 

         

         

V sredino obeh kril  prilepimo palico in tipalke. Krili zlepimo in metulja pritrdimo na 

prosto. 

          

 

 



IN ŠE IZZIV! 

Ali sta krili res enaki/simetrični? 

Najdi 5 razlik! 

                    

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«. 

 


