
PREDLOGI ZA USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

Draga učenka, dragi učenec,  

nov teden in z njim novi predlogi za preganjanje dolgčasa. V tem tednu ti pošiljamo paketek, s 

katerim ti želimo pomagati, da v prostem času čim več ustvarjaš, da tvoji možgančki vadijo za 

šolo in za zabavo, da tvoje mišice pridno trenirajo, in da tvoj želodec ne bo ostal lačen.  

V tem tednu smo naloge razdelili v naslednje skupine: MOČNE MIŠICE, MOŽGANSKO 

MIGANJE, USTVARJAJMO! ter PRESLADKA PREHRANA. 

Vemo, imaš tudi ti dobre ideje za preživljanje prostega časa, vseeno pa upamo, da ti bo tudi 

naša zbirka prišla prav, in da ti bo všeč! 

Lep teden ti želimo, 

učiteljice in učitelji OPB Osnovne šole Brinje Grosuplje ter podružnične šole Polica 

  



MOČNE MIŠICE 

Ples:  

POZABAVAJTE SE S PREPROSTIMI PLESNIMI KORAKI  

 ČOKOLADA  https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM     

 KAVBOJ JAKA  https://www.youtube.com/watch?v=l2ceFIQnDJM 

 MOJA PRAVLJICA  https://www.youtube.com/watch?v=tk01W6EfoKQ 

 ZUM ZUM ZUM (R. Kranjčan)  https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4 

 KO KO KO (Čuki)  https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ 

 

Glasba in telovadba: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g  

 https://www.youtube.com/watch?v=4FcAMjALF3Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zMtM9

ZGv-KfW9Q5T8JKDFbh_WcElUScF_W1l50Hf7p_quQW5DRGHJ6VU  

 

 

Huda mravljica 

(http://www.spanskiborci.si/hudamravljica/?fbclid=IwAR0fmq2sMPTGR0VnnJRw1lNe18T7es

mZs_MzvspA8JcFJsFfKdEpZSK8gBY) 

Ali veš, da na svetu obstaja več različnih mravljic? Obstaja huda mravljica, razposajena 

mravljica, okrogel mravljinček, zmedeni mravljinček in še mnogo več mravljic. Na zgornji 

povezavi si lahko pogledaš ples mravljic in si izbereš eno, ki jo želiš posnemati. Nato lahko 

plešeš in plešeš in ko boš pripravljen se lahko oblečeš v rdeče oblačilo, kot mravljice na 

posnetku in zaplešeš za svojo družino.  
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Joga 

Joga je odličen način, da se popolnoma sprostiš, hkrati pa razvijaš svojo gibljivost. Spodaj so 

narisani različni položaji. Vsakega obdrži 30 sekund.  

 

 

Moja plesna pravljica  

Skoči na: https://www.youtube.com/watch?v=tk01W6EfoKQ 

Nauči se nov ples in zapleši ob plesni pravljici Z Majo Kokol. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tk01W6EfoKQ


Stara igra z žogo 

                  

 

 

  



Zabavna telovadba 

Če želiš malo »pomigati« in nimaš idej kako bi telovadbo popestril, je ta igra kot nalašč, da 

popestriš svoj prosti čas. Za igro kamen, škarje, papir potrebuješ še nekoga. Na znak z rokami 

pokažita simbol. Vsaka kombinacija znakov ima svojo vajo. Po vsaki igri poišči kombinacijo 

svojih simbolov v spodnji tabeli in zanjo izvedi vajo.  

 

 

Gibalne naloge 

POTREBUJEŠ: 

 10 barvic ali vejic ali kredo 

 Zavitek robčkov ali papirnata žogica 

PREDPRIPRAVA: 

 Barvice razvrsti na tla eno zadrugo, med njimi naj bo za eno stopalo prostora, tako da 

nastane lestev 

 



NALOGE: 

 Tek okoli lestve (5 krat v levo in 5 krat v desno) 

 Po vseh 4 okoli lestve 

 Slalom med barvicami (5 krat) 

 Koordinacijske vaje: premagaj lestev na način, kot je zapisano in steči na začetek: 

 Z vsako nogo stopiš v naslednji predalček 

 Z vsako nogo stopiš v naslednji predalček vzvratno 

 Sonožno skočiš v vsak predalček 

 Sonožno skočiš v vsak drugi predalček 

 POSTAVI SE ZA BARVICO IN VZEMI PAKETEK ROBČKOV. POSKUSI PAKETEK VREČI V 

VSAK PREDALČEK, DO KATEREGA PREDALČKA SI USPEL? 

 Ne pozabi metati je potrebno z desno in levo roko 

  



Minuta za zdravje 

 

 

 

 



MOŽGANSKO MIGANJE 

Spoznavam prve spomladanske cvetlice 
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Kuhinjska posoda ter Vilice in noži 

 

 



Slikovni sudoku 

 

 

  



Črke v mojem imenu 

Katere črke sestavljajo tvoje ime? Okoli sebe poišči stvari, ki se začnejo na te črke. Potem lahko 

na list papirja zapišeš svoje ime in poleg vsake črke narišeš predmet, ki se začne na isto črko. 

Ali lahko sedaj prebereš svoje ime tako, da namesto imena poveš premete, ki si jih narisal. 

Poskusi svoje novo ime izgovoriti zelo hitro. 😊 Na primer: 

P pladenj 

E embalaža 

T televizija 

R rokavica 

A avtomobilček 

Moje novo ime je Pladenjembalažatelevizijarokavicaavtomobiček. 

Lahko si sestaviš tudi vzdevek, tako da združiš samo prvi 2 črki vsake besede. Moj vzdevek je 

Plemteroav. 

 

  



Poišči miško  

 

 

  



Miselna uganka  

S pomočjo vžigalic, zobotrebcev ali flomastrov oblikuj lika na slikah. Če uporabljaš vžigalice, 

naj bo prisotna odrasla oseba! 

Naloga 1: premakni 2 vžigalici, da dobiš 2 kvadrata. 

 

 

Naloga 2: Premakni 4 vžigalice, da dobiš 3 kvadrate.  



Tangram 

Pravila igre tangram so zelo enostavna. Tangramske ploščice je treba sestavljati v tangramske 

like. Pri tem moramo vedno uporabiti vseh sedem ploščic. Seveda je igra dvodimenzionalna, 

nobena izmed tangramskih ploščic ne sme torej stati pokonci. 

Spodnji kvadrat izreži, nalepi na tršo podlago in nareži na posamezne like. Nato se loti 

sestavljanja likov. 

Nekaj primerov tangramskih likov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Iz premetanih črk poišči živali 

 

USTVARJAJMO! 

Balonski tenis 

Za igro potrebuješ balon, lesene palčke, krožničke iz kartona in lepilo. Kartonske krožničke 

poljubno pobarvaj. Nato na zunanji del kartonskih krožničkov prilepi lesene palčke, ki bodo 

predstavljale ročaj loparja. Potem napihni balon, ki ti bo služil kot teniška žogica in igra se lahko 

začne.  

 

  



Vetrnica 

Izdelaj svojo vetrnico, ki se bo vrtela v vetru. Uporabiš lahko kakršenkoli papir, najboljše je, da 

je čimbolj živih barv. Postopek izdelave je prikazan na spodnjih fotografijah. Na koncu jo samo 

še pritrdiš na neko palico ali zamašek iz plute in vetrnica se bo na vetru vrtela. 

 

 

    

                        

 

 

 



V gozdu 

Ker slišimo, da veliko hodite na sprehode in v naravo imamo zate nekaj idej. Sprehodi se do 

bližnjega gozda, kjer je ogromno možnosti za ustvarjalnost. Spodaj imate nekaj idej. 

 

 Gradnja hišk v gozdu           

 
 

 Mandala iz naravnih materialov 

 
 

 Nekaj vej naberi in jih odnesi domov, saj lahko iz njih izdelaš indijanski šotor ali 

papirnatega zmaja. Navodila za izdelavo imaš spodaj. 

 

Origami 

Pripenjam link za origami. Je kar zapleteno, ampak če slediš navodilom, je prav zabavno in te 

umiri… 

http://www.origami-flower.org/flower-origami-poinsettia.php 

http://www.origami-flower.org/flower-origami-poinsettia.php


Čarovnija s flomastri 

Za to čarovnijo potrebujemo papirnate brisačke, flomastre in posodo z vodo. 

1. Odtrgaj eno papirnato brisačko in jo prepogni na pol. 

2. Na prepognjeno brisačko s flomastri nariši pol motiva.  

3. Nato brisačko odpreš in na desni strani narišeš še preostali del risbe. 

4. Brisačko prepogneš na pol (tako kot je bila prej). 

5. Potopiš jo v vodo in videl boš čarovnijo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomladna umetnina 

Za izdelavo pomladne umetnine potrebuješ papir, sveže rože, kladivo in papirnato brisačo. 

Najprej se lahko odpraviš na sprehod in nabereš šopek rož. Najboljše so rože živih barv (rdeče, 

rumene …). Potem rožam odrežeš steblo čisto pri cvetu. Pazi, da cveta ne prerežeš. Cvetove 

nato položiš na list papirja. Ko si zadovoljen s postavitvijo vseh cvetov na papirju, na svetove 

položi papirnato brisačo. Nato s kladivom tolčeš po cvetovih. Pri tem naj ti zaradi varnosti 

pomaga odrasla oseba! Na koncu pazljivo odstraniš papirnato brisačo in cvetove s papirja.   

 



Papirnati zmaj  

 

 



 

  



Basen o ježu in podgani 

Nekega dne najde jež na skednju krožnik z mlekom. Že pomoli jezik v mleko, ko zagleda pred 

seboj veliko podgano. 

»Zgini, to je moje mleko!« zarenči podgana. 

 »Tega ne verjamem!« reče jež. »Tebi ljudje ne dajo mleka.«  

»Mleko je tu, torej je moje!« odgovori podgana.  

»Tako pa ne gre! Razdeliva si mleko,« predlaga ježek. 

»Velja!« reče podgana čez nekaj časa. »Ampak jaz začnem!«  

»Ne, jaz začnem!«  

»Ne ti, jaz!« kriči podgana.  

Tako se nekaj časa prepirata.  

»Pst, nekaj slišim!« zašepeta podgana.  

Tudi jež sliši korake.  

»Hitro stran!« zavpije podgana. »To je mačka!«  

Brž se skrijeta v slamo.  

Mačka pa zadovoljna popije vse mleko s krožnika.  

 

Preberi basen! 

Izdelaj lutke (naslednji 2 strani) tako, da natisneš slikice, jih obrežeš in jih z lepilnim trakom 

prilepiš na kuhinjsko kuhalnico. Figurice lahko tudi sam narišeš. Razdelite si vloge in 

odigrajte basen.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Zvončki iz vate 

Okrogle blazinice vate izrežeš s 

škarjami tako, da dobijo obliko 

zvončka. Prilepiš jih na podlago in 

dodaš še slamice ali v zeleno 

pobarvane odpadle drevesne vejice za 

stebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRESLADKA PREHRANA 

 

 

 


