
Pozdravljeni drugošolci   

Za vas sem pripravila par aktivnosti, ki jih lahko sami ali s starši počnete v 

prostem času. Če želite, mi lahko svoje izdelke, rešitve in ugotovitve pošljete na 

moj mail nika.glavina@oslucija.eu. Vesela bom tudi vaših idej in predlogov, 

katere bom z veseljem upoštevala in vam v prihodnje pripravila več aktivnosti 

po vaši izbiri (npr. ustvarjanje, izdelovanje, igre, poskusi, miselne igre,..). Bodite 

pridni in čim boljše izkoristite svoj prosti čas  

 

SREDA, 25.3.2020 

Ustvarjanje: Materinski dan 

Danes je prav poseben dan in sicer materinski dan, zato za mamico (skupaj z bratom 

ali sestro) izdelaj manjše presenečenje. Prilagam par idej za ustvarjanje: 
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ČETRTEK, 26.3.2020 

Poskus: Zakaj si umivamo roke z milom? 

Prilagam navodila za zelo preprost poskus, kjer bomo skupaj ugotovili, zakaj je 

pomembno, da si roke umivamo z milom. 

Za poskus potrebuješ:  

- globok krožnik 

- vodo 

- detergent za pomivanje posode 

- zobotrebec (lahko uporabiš kar svoj prst) 

- poper 

Ko imaš pripravljene vse potrebščine, se loti samega poskusa. 

1. V krožnik nalij vodo. 

2. Na njeno površino enakomerno potresi mlet poper. 

3. V vodo s poprom namoči zobotrebec ali kar svoj prst.  

Kaj se zgodi? 

4. Na zobotrebec ali svoj prst razmaži malo detergenta in ga ponovno namoči v 

vodo s poprom. 

Kaj se je zdaj zgodilo? 

Predstavljaj si, da so zrna popra bacili, ki nas hočejo okužiti. Če roke umijemo samo z 

vodo, smo ugotovili, da se bacili ne bodo prestrašili in bodo ostali, kar na naši roki. Če 

pa se jih želimo znebiti, si moremo roke obvezno umiti z milom.  

Posnetek poskusa si lahko pogledaš tudi na: 

http://www.cevko.si/brihtna-buca/prestraseni-poper 

 

V prihodnjih dneh bomo naredili še kakšen zanimiv poskus, če pa želiš še več 

poskusov, jih lahko najdeš na: http://www.cevko.si/brihtna-buca 
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PETEK, 27.3.2020 

Dan za razgibavanje telesa in možgančkov  

Danes se bomo malo razmigali in zaplesali. Lahko se naučiš nove pesmi in plesa o 

čokoladi, kjer imaš v posnetku po delih predstavljeno celotno koreografijo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=jAlsCu863DM&feature=emb

_title ali pa si izbereš kakšno znano pesem in zaplešeš s pomočjo Just dance-a: 

https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance+ 

Izberi si, kar ti je bolj všeč in malo zamigaj   

  

 

 

 

 

 

 

Če ti pa ples ni najbolj všeč, lahko razmigaš svoje možgančke. Pripravila sem ti par 

ugank. Preberi uganko in rešitev zapiši ali nariši. 

1. RDEČA, ČRNO PIKASTA GOSPODIČNA, MED HROŠČKI NAJLEPŠA, 

NAJBOLJ MIČNA. 

 

2. BEVSKA, LAJA IN MUCI NAGAJA. 

 

3. GOSPODIČNA ZELENA, NA ROBU BAZENA, JE ŠPORTNICA PRAVA, KI 

NAJBOLJŠE V PRSNEM SLOGU PLAVA. 

 

4. ČRNE TIPKE IN BELE TIPKE, ČAKAJO NA PRSTE GIBKE. 

 

5. BELI CVETOVI KRASIJO DREVESA, RDEČI PLODOVI PA TVOJA UŠESA. 

 

6. OB LEPEM VREMENU VES DAN SIJE Z NEBA, PO NOSKU ZJUTRAJ RAD 

TE POŽGEČKA. 

 

7. KAJ SI OBUJEŠ, KO HODIŠ PO HIŠI, DA NOGE SO TOPLE, KORAK SE NE 

SLIŠI? 

 

8. TIHO MERI ČAS, A ZBUDI NAS PRAV NA GLAS. 
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SOBOTA, 28.3.2020 

Družabna sobota  

Danes boš k igri povabil tudi svojo sestro, brata in starše. Naprej si oglej posnetek, 

izberi svojo najljubši vaji, pripravi material in naj se igra ali tekmovanje prične   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=uRUMQSfs-

8I&feature=emb_title 

Lahko si izbereš tudi kakšno družabno igro npr. Activity, Človek ne jezi se, Enko, 

Spomin, Mikado, …  
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NEDELJA, 29.3.2020 

Pomoč pri nedeljskem kosilu  

V nedeljo si mama za kosilo vzame malo več časa in pripravi posebno kosilo. Po 

navadi pojemo najprej govejo juho, nato pa še krompir, meso in solato. Tokrat boš tudi 

ti pomagal pri pripravi kosila in sicer tako, da boš pripravil mizo.  

Tvoja naloga bo, da s pomočjo posnetka pripraviš pogrinjek:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=9h17pm6pKNM&feature=emb

_title 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagam še par zanimivih strani, ki bi bodo lahko prišle prav. 

Pravljice: 

- https://www.audibook.si/?download=&_branch_match_id=7680371464895339

70 

- http://www.epravljice.si/ 

Igre: 

- https://www.zmajcek.net/otroci/igrarije/ 

- https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/didakticne_igre.html 

(didaktične igre) 
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