
PODALJŠANO BIVANJE 

 

1. SPROSTITVENA DEJAVNOST 

 

 

 

 



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. 

Učiteljice ti pošiljamo tudi odličen recept za sladico - sladoled.  

Potrebuješ:  

- 3 zrele banane,  

- skodelico zamrznjenega sadja (po želji: maline, jagode, borovnice ...), 

- skodelico mleka,   

- modelčke ali posodo za sladoled, multipraktik.  

Postopek priprave: banane narežemo na kolobarje, dodamo mleko, zmrznjeno sadje, nato 

sestavine zmiksamo in maso zlijemo v modelčke ali posodo za sladoled. Modelčke/posodo 

damo v skrinjo in počakamo, da masa zamrzne. Dober tek! 

 

 

3. SAMOSTOJNO UČENJE 

Ko opraviš vse današnje obveznosti, lahko greš ven v naravo in igraš KRIŽCE IN KROŽCE.  

 



Štiri palice naj služijo kot mreža. Storži in kamenčki pa naj služijo kot figurice. Vsakih 

potrebuješ po 5. Tekmujte, komu bo najprej uspelo postaviti tri v vrsto.  

MATEMATIČNE DEJAVNOSTI S STORŽI IN VEJICAMI 

 

Naberi vejice različnih debelin in dolžin. Vejice lahko razvrščaŠ v različne skupine glede na 

velikost, obliko in barvo. Nabran material lahko urejaš po velikosti od najmanjše vejice do 

največje, starejši otroci pa lahko seštevate in odštevate in tako na zabaven način vadite 

matematiko. Iz najdenega materiala lahko tudi sestaviš račun. In računanje postane igra!  

4. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 

Danes lahko naredite: 

- da bo kosilo še bolj slastno, danes ti pripravi mizo in prtiček zloži v obliki pahljače, 

 



- vazice: pri tem potrebuješ: trši papirnati tulec, pokrov iz kozarcev za vlaganje, barve, 

lepilo, volno ali ali druge okrasne trakove. Izdelava: tulec pobarvamo in ga prilepimo 

na pokrovček. Nato ga na debelo namažemo z lepilom in obdelamo z različnimi 

materiali. Lahko uporabimo volno, okrasne trakove, čipko ... 

 

 

 

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«. 

 

 

 


