
Pozdravljeni učenci! 

Šola na daljavo poteka že 4. teden. Upam, da ste se do zdaj takšnega načina učenja že vsi navadili. Seveda 

takšen način učenja od nas zahteva kar nekaj pridnosti in potrpežjivosti. Prepričana sem, da gre vsem to 

dobro od rok. 

Približujejo se velikonočni prazniki, ki jih bomo letos preživeli res v najožji družini – doma. Da si jih 

boste popestrili  in “okrasili” vam pošiljam nekaj idej, ki so zelo enostavne in preproste. Potrebujete 

samo tulce, nekaj barve, barvni papir, škarje in lepilo.  

Morda kdo nima doma barvnega papirja. Kako si lahko pomagaš? Zagotovo imaš doma kakšne kataloge 

od špara, hoferja,…  Pomagaj si s tem. Res, da trava ne bo čisto zelena, bo pa pisana. Namesto barve, 

uporabi flomastre ali barvice, če imaš pa doma voščenke uporabi le te.  

Kaj pa lepilo? Če ga nimaš si ga naredi sam. V posodico daj žlico moke ter nekaj vode. Dobro premešaj 

in dobil boš gosto zmes s katero lahko prav dobro lepiš. 

https://www.youtube.com/watch?v=JbZE3SQIq0k  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9i9Rl2Ed3A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JbZE3SQIq0k
https://www.youtube.com/watch?v=C9i9Rl2Ed3A


Uporaba jajčnih lupin 

Naredite si mali zeliščni vrt. 

Kaj potrebuješ? 

 Jajčne lupine, 

 Vato ali zemljo 

 Pšenično travo ali druga zelišča ( kreša zelo hitro vzkali). 

Kaj narediš? 

V  jajčno lupino položi košček vate ali zemlje. Na vato ali zemljo posuj  semena.  Dobro navlaži z vodo. 

Kaj se bo zgodilo? 

Opazuj! Čez koliko časa bodo semena začela kaliti? 

Opozorilo! Vata ali zemlja mora biti vedno vlažna. 

Oglej si še video, če ti ni kaj jasno. 

https://www.bodieko.si/setev-semen-v-jajcne-lupine 

 

                             

 

Ker bomo velikonočne praznike preživeli doma, nekaj idej kako popestriti dan: 

Skrivanje jajčk 

 Odrasla oseba po hiši ali pa zunaj na dvorišču skrije čokoladna jajčka, lahko pa tudi prava. Otroci 

vzamejo vsak svojo košarico ali vrečko in na določen znak začno iskati jajčka. Kdo jih bo našel 

več? 

 

 

 

 

https://www.bodieko.si/setev-semen-v-jajcne-lupine


 Kotalimo jajce 
Ta igra se igra podobno kot balinanje. Igrate jo lahko v zaprtih prostorih ali na prostem. 
Naredite začetno in končno linijo. Vsak igralec v igri uporablja barvno kuhano jajce. Belo 
kuhano jajce uporabimo kot cilj. Igralci tekmujejo v tem, kdo prvi prikotali svoje jajce 
najbližje belemu jajcu, ne da bi se ga dotaknil. 
Prva oseba, ki pride najbližje jajca zmaga igro. 
Zmagovalec igre dobi čokoladno jajce ali drugo presenečenje. 
 

 Dirka z žlico  

Vsak tekmovalec dobili veliko žlico in kuhano jajce. Za starejše otroke lahko na poti do 

cilja postavite še nekaj ovir. Pripravite startno in ciljno črto. Na znak tekmovalci 

poskušajo prenesti jajce na žlici na drugo stran polja. Prvi zmaga. Če tekmovalcu jajce 

pade na tla, gre na začetek in začne znova. Zmagovalec igre dobi nagrado. 

 

 

Imejte se lepo, veliko veselja pri delu ter skrbite zase in za svoje najbližje. 
                                                    

Učiteljica Mojca 
 

Vesela bom, če boste izdelke fotografirali i in mi jih poslali na  mojca.milcinovic67@gmail.com 
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