
PREDLOGI ZA PROSTI ČAS 

Draga učenka, dragi učenec,  

učiteljice in učitelji podaljšanega bivanja smo skupaj zbrali nekaj predlogov zate, 

da ti v tem tednu doma ne bo dolgčas. Naše predloge smo razvrstili v različne 

skupine: igrajmo se skupaj, besedne igre, ustvarjanje, risanje in »zmigaj se!«. 

Upamo, da vam bo naša zbirka všeč in da se boste vsaj malo zabavali.  

NE POZABI: v sredo, 25. 3. 2020, v Sloveniji praznujemo materinski dan. Mamico 

objemi in ji vošči, lahko pa ji seveda tudi kaj izdelaš ali pa ji podariš šopek, ki si ga 

sam/a nabral/a. Namig: mamice imajo rade tudi masaže!  

Lep teden ti želimo, 

učiteljice in učitelji OPB 

 

IGRAJMO SE SKUPAJ (potrebuješ najmanj 2 igralca) 

ISKANJE SKRITEGA PREDMETA 

Prvi igralec (skrivalec) pošlje vse ostale igralce (detektive) iz prostora, sam pa medtem skrije 

predmet. Ko se detektivi vrnejo, vsak zase po tihem išče predmet. Detektiv, ki  najde skriti 

predmet, je lahko v naslednji igri skrivalec.  

V ŽIVALSKEM VRTU - PANTOMIMA 

Na majhne listke zapiši imena živali (npr. petelin, krava, konj, prašič, kokoš, raca, koza, ovca, 

mačka, pes, lev, slon, žirafa, pingvin, volk, lisica, gorila …) Nato listke prepogni, da se ne vidi 

kaj je na njih napisano in jih daj v posodo. En igralec nato izžreba listek in ga na skrivaj odpre. 

Nato oponaša žival, ki je napisana na listku. Ostali igralci ugibajo, katero žival prikazuje. Tisti, 

ki pravilno ugotovi žival, je naslednji na vrsti. 

Lahko oponašaš oglašanje živali Igralci lahko oponašajo oglašanje živali ali pa tiho prikazujejo 

gibanje živali (pantomimo).  



BESEDNE IGRE (lahko jih izvedeš sam/a) 

IMENA V IMENIH 

(avtorica: Nežka Ana Rajh, VAJA 34: Imena v imenih, povzeto po reviji Ciciban) 

V imenih slovenskih krajev v najkrajšem možnem času poišči vsa imena ljudi. Imena lahko tudi 

zapišeš na list. 

 

 

  



REBUSI 

Katero besedo dobiš, če združiš označene črke prve in druge besede? Dobro poglej in novo 

besedo zapiši v kvadratke – v vsak kvadratek gre ena črka! 
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USTVARJANJE 

ŠTAMPILJKE 

Iz tulcev od WC papirja lahko narediš štampiljke, tako da ga na različne načine prepogibaš, 

upogibaš ... Po robu ga namažeš s tempera barvicami in domače štampiljke so nared (pa ne za 

po steni! :)) 

(vir: https://www.dobrateta.si/dobra-teta-svetuje/ustvarjanje?start=30) 

 

MATERINSKI DAN 

Dragi učenci, poigrajte se z materiali, ki jih najdete doma in ustvarite kakšen okrasek za dom 

ali pa malo pozornost za svoje starše, brate, sestre, babice, dedke … Ne pozabi, da je v sredo 

materinski dan! Mamici lahko narediš kaj po svoje, ali pa uporabiš kakšno od spodnjih idej. 

 

                     

          Mami, ti si moj sonček! 

  

https://www.dobrateta.si/dobra-teta-svetuje/ustvarjanje?start=30


ZMIGAJ SE! 

KMET VINOGRADNIK 

Pri tej dejavnosti boste potrebovali pomoč bratov ali sester, lahko tudi staršev.  

En otrok se uleže na trebuh. Drugi za nekaj minut postane vinogradnik: s prsti praska po telesu, 

s prsti in dlanmi vleče črte po celem telesu, tapka po telesu, z roko udarja po pesti, z rokami 

ščiplje navidezne poganjke ... 

 

MASAŽA HRBTA 

Sedi zvit v klopčič, tako da z rokami objameš kolena. Zakotali se nazaj in spet naprej. Pri tem 

masiraj hrbet po vsej dolžini. Nekaj časa se valjaj, nato pa se sprosti leže na hrbtu. 

KOCKA  

Če doma nimaš kocke, lahko uporabiš virtualno kocko: https://onlinedicefree.com/#dice. 

Vrzi kocko in opravi nalogo. 

Če dobiš število: 

1 – naredi predklon 

2 – 2x poskoči 

3 – se 3x zasukaj okoli svoje osi 

4 – se z rokama diagonalno dotakni za svojim hrbtom 4x (eno roko dvigni nad glavo, drugo 

položi na hrbet, roko, ki jo držiš nad glavo, pokrči in poskušaj združiti dlani) 

5 – roke odroči in stoj 5 sekund na levi in potem še 5 sekund na desni nogi 

6 – naredi 6 počepov 

  

https://onlinedicefree.com/#dice


RISANJE: Dokončaj začeti risbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


