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Juhuhu, počitnice so tu … ☺  
Pa so na vrsti prve počitnice med učenjem na daljavo. Mislim, da si ji absolutno 

zaslužiš in ukazujem ti, da si jih privoščiš v polni meri! ☺ Delaj tisto, kar te 

veseli, druži se s svojimi najdražjimi, preberi kakšno dobro knjigo, igraj igrice (a 

ne preveč), pojdi v naravo.  

Včasih pa se vseeno zgodi, da se med počitnicami pojavi dolgčas. Kaj pa zdaj? 

Socialna pedagoginja Maja in specialna pedagoginja Jerneja sva ti spodaj 

pripravili nekaj predlogov, ki bodo pregnale tvoj dolgčas. V prvem delu te 

čakajo aktivnosti, ki jih lahko izvedeš doma, v hiši ali stanovanju, v drugem delu 

pa so aktivnosti povezane z naravo. 
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1. LABIRINT ZA ŽOGICO 

Pripomočki: 

- kartonasta škatla 

- tulci od WC papirja ali papirnatih brisač  

- frnikola ali manjša žoga  

Navodilo za dejavnost: 

Poišči dovolj veliko škatlo. Zberi nekaj tulcev toaletnega papirja, lahko pa tulec 

izdelaš tudi sam. V škatli izdelaj labirint. Nato frnikolo ali manjšo žogo skušaj 

pripeljati od starta do cilja. V aktivnost lahko vključiš tudi starše, brate in sestre, 

sigurno se boste zabavali.  
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2. IZDELAJ SI TETRIS 

Pripomočki:  

- 2 lista papirja 

- svinčnik 

- ravnilo 

- barvice 

- škarje  

Navodilo za aktivnost:  

Na oba lista papirja z ravnilom in svinčnikom nariši mrežo, kot prikazuje slika spodaj. Na en 

list, kjer je mreža že narisana, nato pobarvaj dele mrež, da dobiš različne oblike. Oblike izreži. 

Tetris se nato igraš tako, da v čim hitrejšem času dopolniš narisano mrežo z izrezanimi deli. 

Tetris se igra tako, da zlagaš različne oblike na mrežo. Lahko si izmisliš tudi svoja pravila. 
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3. MISIJA NEMOGOČE 

Pripomočki: 

- rdeč »krep« papir (uporabiš lahko tudi druge barve ali uporabiš WC papir) 

- škarje 

- lepilni trak 

Navodila za aktivnost:  

»Krep« papir razreži na 4 cm debele dele in jih raztegni. Trakove nalepi po steni na hodniku, 

približno tako, kot prikazuje slika spodaj. Nato si izmisli zgodbo (primer: Trakovi predstavljajo 

laserski žarek, ob dotiku se sproži alarm. Kako boš prišel na drugo stran žarkov?).  
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4. NARIŠI POŠAST 

 

Pripomočki: 

- list papirja 

- igralna kocka  

 

Navodila za dejavnost:  

Vrzi kocko 6x, vsakič za en del telesa. 

Glede na to, katero številko vržeš, tisti 

del telesa nariši. Nastala bo prav smešna 

pošast. 

Tabelo z deli telesa lahko narišeš tudi 

čisto po svoje.  

 

 

TELO 

GLAVA 

OČI 

USTA 

ROKE 

NOGE  
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5. GOZDNI BINGO  

Pripomočki: 

- list s predlogo 

- svinčnik 

Navodila za dejavnost:  
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6. POČASNI POLŽKI 

Pripomočki: 

- polžje hišice  

- tempara barve ali akrilne barve 

- čopič 

- lesene veje iz gozda 

- lepilna pištola  

Navodila za dejavnost: 

Ko greš na sprehod, bodi pozoren, če kje najdeš kakšno prazno polžjo hišico. Vzemi jo s 

sabo domov, saj lahko izdelaš polžka. Po poti najdi še kakšno primerno vejico, da boš 

nanjo polžjo hišico pritrdil. Doma hišico pobarvaj s čopičem in barvami.  
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7. MOZAIK  

Pripomočki:  

- različni predmeti in rastline iz gozda  

Navodila za dejavnost:  

V gozdu lahko pripraviš mozaik oziroma ilustracijo iz naravnih predmetov. Uporabiš lahko 

rastline in cvetlice različnih barv, kamne, strože, veje in še mnogo drugega, kar ti pride 

pod roko. Spodaj imaš nekaj primerov mozaikov, seveda pa prepusti domišljiji prosto pot.  
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8. ŽABICA IZ KAMENJA  

Pripomočki:  

- ploščati kamni (7) 

- dve tanjši vejici 

- akrilne barve 

- čopič 

- lepilna pištola  

Navodila za dejavnost:  

V naravi poišči večje ploščate kamne. Kamne zlepi skupaj po vrsti, od največjega do 

najmanjšega (največji naj bo čisto spodaj) z lepilno pištolo ali kakšnim drugim primernim 

lepilom. Dva kamna naj ti ostaneta za glavo in vrat. Enega pobarvaj zeleno, drugega rumeno.   

Zeleno pobarvaj tudi vejice, ki jih boš uporabil za roke.  Na dva manjša kamna nariši še oči. 

Nato na telo prilepi  vrat, glavo in čisto na vrh še oči. Nariši še usta.  
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