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DELO NA DOMU: 

ZAPOSLITEV ZA UČENCE 5. RAZREDOV, KI OBISKUJEJO 

PODALJŠANO BIVANJE  

od 30. 3. do 3. 4. 2020  

 

Pozdravljeni, učenci! 

Pošiljam nove ideje – kratkočasnice . 

Ostanite zdravi. 

Mojca Pliberšek 

SAMOSTOJNO UČENJE 

Preverite, ali ste izpolniti vse obveznosti, ki vam jih je posredovala vaša razredničarka. Utrjujte snov, ki se 

tičejo posameznih predmetov. 

 

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (Izberi med možnostmi ali se preizkusi kar v vseh.) 

1. Se ti je prejšnji teden uspelo naučiti plesnih gibov? Tu je nov izziv: 

https://www.youtube.com/watch?v=DFtDpFiUGJE; 

2. S svojim bratom, sestro, starši se lahko igrate igro KDO SEM?  

Tu so navodila:  

Potrebujete pisalo in samolepilne lističe. Posedite se v krog. Vsaka oseba na listek napiše poljuben lik (na 

primer Božiček, jelenček Rudolf, Kekec …) in ga nalepi na sosedovo čelo, tako da ta ne vidi, kaj na njem 

piše. Ko ima vsak na čelu napisan svoj lik, po vrsti začnete zastavljati vprašanja o sebi. Na primer: Ali sem 

resnična oseba? Ali sem vesela oseba? Ali sem žival? Ali imam temne lase? Vsak lahko zastavi po eno 

vprašanje, dokler ni spet na vrsti. Igra se konča, ko vsi tekmovalci s pomočjo odgovorov ugotovijo, koga 

predstavljajo.  

3. Pojdi na vsaj polurni sprehod; 

4. Svojega brata, sestro, mamo, očeta ... povabi na telovadbo (a po pameti!)  – klikni na povezavo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=L_A_HjHZxfI&feature=emb_logo 

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=132 

https://www.youtube.com/watch?v=DFtDpFiUGJE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=L_A_HjHZxfI&feature=emb_logo
https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=132


 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

1. Izdelaj si podstavek za pirhe.  

Potrebuješ:   

- rolico od toaletnega papirja, 

- lepilo, škarje, črn kemični svinčniki, 

- kolaž papir. 

Priprava: 

- Tulec odreži na pol.  

- Izmeri dolžino, da boš lahko izrezal/-a primerno velik kolaž, ga odreži in zalepi okrog tulca. 

- Izreži par ušes iz kolaža. 

- Ušesa prilepite na notranjo stran tulca. 

- Nariši oči in brke ter zalepi nos. 

PRIREJENO PO: https://rubirudi.com/9-idej-za-velikoncno-ustvarjanje-z-otroki/ 

2. Znaš rešiti ta sudoku?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Speci čokoladne mafine po sledečem receptu: https://okusno.je/recept/cokoladni-mafini 

https://rubirudi.com/9-idej-za-velikoncno-ustvarjanje-z-otroki/
https://okusno.je/recept/cokoladni-mafini

