
PODALJŠANO BIVANJE 

 

1. SPROSTITVENA DEJAVNOST 

Pojdite ven na sveži zrak in naj vas sonček toplo greje.  

Lahko si izberete pravljico in jo pogledate (aplikacija je brezplačna preko telefona ali tablice): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=si.estet.moje_pravljice.android&fbclid=IwAR3

vv9AohAKGbfoJCNtei9WiJftnDhSzB4YmmZCKRPDTR9sUtdd21DTQwTs . 

 

2. PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO 

Sodelujte pri pripravi kosila, veliko lahko naredite namesto svojih staršev. Pred kosilom 

pripravite mizo, krožnike, jedilni pribor. Pred jedjo si temeljito umijte roke in po kosilu 

pomagajte pri pospravljanju posode. 

 

3. SAMOSTOJNO UČENJE 

Ko opravite vse današnje obveznosti, pojdite ven in raziskujte čarobnost senc. Pri tem 

potrebujete: predmete različnih oblik, okno, bel papir, svinčnik. Svetloba je tudi v arhitekturi 

pomemben element, s katerim lahko dosežemo različne zanimive učinke. Doma pod oknom 

razprostri velik bel list papirja, na katerega na več načinov polagaj različne predmete. To so 

lahko kocke, škatle, igrače ali pa katerikoli drugi predmet, ki ga najdeš doma. Ob polaganju 

predmetov na listu opazuj spreminjanje in nastajanje senc, s katerimi lahko ustvariš različne 

oblike, ki jih nato s svinčnikom na papirju obrišeš. Ker se naš planet vrti okrog sonca, bodo 

sence v različnih časih dneva daljše ali krajše, zato bodi pozoren tudi na to. Obliko na papirju 

lahko z barvicami ali flomastri pobarvaš in jo spremeniš v nekaj popolnoma drugačnega.  

 



Sence, ki jih boste raziskovali, lahko fotografirate in pošljete svoji učiteljici 

podaljšanega bivanja na e-mail naslov (objavljeni so pod »Navodila za delo« v zavihku 

»Podaljšano bivanje«). Ne pozabite na branje, vsaj deset minut!  

 

4. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 

Danes lahko naredite: 

- ptičje gnezdo: http://krokotak.com/2020/02/bird-nest-craft-2/, 

- rokice, nogice:  

 

Za to aktivnost potrebujete A4 bele in barvne liste. Če nimate barvih listov, lahko uporabite 

časopisni papir ali reklame. Naredite čimveč odtisov vaših rok in nog. Prilepite jih na različne 

načine, tako kot je prikazano na fotografiji. Lahko spremenite tudi smer lepljenja. Igro igrate 

tako, da se dotikate površin z rokami in nogami po zaporedju, ki ste ga postavili.  

- zvončka 

 

 

 

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«. 

 



 

 


