
Spoštovani starši, posredujem nekaj idej in napotkov za delo od doma v tem tednu za področje 

podaljšanega bivanja. Tudi za ta teden velja – nikakor ni obvezno izpeljati vseh nalog, ampak 

predlagane vsebine prilagodite svojemu urniku, tempu in zmožnostim… 

 

Tema tedna: SKRB ZA OKOLJE 

SPROSTITEV:  

1. igra SPOMIN – enostavna igra, katero lahko ustvariš tudi s svojimi spretnimi rokami. Vem, da 

imaš ogromno domišljije in ustvarjalnosti.  

2. igra UGANI KDO – zamisli si neko stvar, predmet, hrano, pijačo (v prostoru ali po spominu) – 

tvoji soigralci naj ti zastavljajo vprašanja, ti pa lahko odgovoriš le DA ali NE. Ah, ne pomagaj jim. 

Zabavajte se! 

3. igra LETI, LETI (S to igro vzpodbujamo pozornost in hitro odzivanje na znake ali besede.  

Navodila: Otroci se posedejo okoli mize in na rob mize predse položijo kazalca desne in leve roke. 

Vodja igrice tapka po mizi in poje LE-TI, LE-TI, LE-TI, … , njegova kazalca pa se izmenično 

dvigata in spuščata. Ostali otroci tapkajo za njim in poskušajo biti čim bolj pozorni. Naenkrat vodja 

reče LE-TI, LE-TI, KONJ LE-TI in dvigne svoja kazalca visoko v zrak. Tisti, ki so bili pozorni ga 

seveda niso posnemali in so pustili kazalce ležati na mizi, tisti pa, ki so ga posnemali morajo 

plačati kazen kot na primer narediti deset počepov ali trikrat teči okoli hiše.)  

4. Sprehod v naravi – v primeru dežja, obuj gumijaste škornje, obleci dežni plašč ali vzemi dežnik 

in čofotaj po lužah (tudi starši poskusite).  

5. Družabne igre: pantomima, karte, lego kocke, sestavljanke, človek ne jezi se, domine ... 

6. Pravljica za lahko noč – SNEŽNA VILA  

Nekega zimskega dne, ko je zadišalo po snegu, je Katkin ati zelo zgodaj prišel iz službe. Mislil si 

je: »Najbolje bo, da grem po Katko v vrtec kar peš. Sprehod nama bo dobro del in imela bova več 

časa za pogovor.« Katka se je razveselila atija, a ni ji bilo najbolj prav, da ni prišel z avtom. Hodila 

sta počasi in opazovala pusto okolico. Katka je imela od mraza rožnata lička. »Kdaj bo že sneg?« 

je vprašala neučakana Katka. »Zelo si ga želim. Če bo sneg, se bom lahko s prijateljčki sankala, 

kepala, delala snežake in angelčke …« Ati je odgovoril: »Tudi jaz si želim snega, da bo pobelil 

pokrajino in ne bo več tako pusta.« Doma se je Katka veselo igrala in pozabila na sneg. Mamica 

je Katki za lahko noč prebrala pravljico o Sneženi vili. In ko je Katka zaspala, se je pravljica o 



Snežni vili nadaljevala. Katka je sanjala … Sanjala, kako je Snežna vila razposajeno poskakovala 

po puhastih oblakih, plesala in se vrtela. Njeni dolgi zlati lasje so plapolali v vetru. Mraz ji ni mogel 

do živega, saj je imela na sebi obleko iz snežno belega kašmirja. »Takole,« je govorila, »zdaj bom 

pričarala bele snežinke, ki bodo padale na zemljo in jo odele v snežno odejo. Mamica zemlja se 

bo tako spočila, da se bo sveža ter čila zbudila, ko pride pomlad.« Potresla je nekaj čarobnega 

prahu, da so se kapljice v oblakih lažje spremenile v ledene zvezdice. Potem je vzela čarobno 

paličico in dejala: »Ena snežinka naj bo malo večja, tako da bo kristalček s šestimi kraki viden s 

prostim očesom. Druga snežinka naj ima čarobno moč, da bo v božičnem času izpolnjevala 

iskrene želje ljudi …« Od zadovoljstva, ker ji je uspelo opraviti, kar je nameravala, se si je na 

obraz prikradel nasmeh. Zaklicala je: »Uspelo mi je, zdaj lahko grem nazaj v snežno kraljestvo k 

svojim sestricam.« Takrat se je Katka zbudila. Vstala je zelo dobre volje. Ko je pogledala skozi 

strešno okno, je bilo to zastrto s snegom. Veselo je zaklicala: »Mamica in ati, poglejta, zunaj je 

sneg! Ravno sem sanjala o Snežni vili, ki ga je pričarala. Mogoče pa nisem sanjala in je bilo vse 

res. In mogoče tista čarobna snežinka, ki izpolnjuje iskrene želje, prileti tudi k meni in mi izpolni 

željo.« »Morda,« sta ji v en glas odgovorila mamica in ati ter se nasmehnila.  

 

USTVARJALNE DEJAVNOSTI:  

1. PIKTOGRAMI – zamisli si, da postaneš detektiv. Nariši piktograme (slike), ki bodo tvojo 

družino opozarjali na skrb za okolje (na primer: varčuj z vodo, ugasni luč itd.). Nalepi jih 

na tebi primerno in vidno mesto. Opazuj domače, zabeleži in izdelaj nagrado za najbolj 

skrbnega družinskega člana 

2. USTVARITE GOZDNO-NARAVNE MANDALE  

 



 

SAMOSTOJNO UČENJE:  

1. Vsak dan naj berejo (10 min) in v zvezek s črtami vadijo velike tiskane črke (E, N, J, L, M, T, I, 

A...) 

2. Ogled poučnega prispevka o odpadkih in skrbi za okolje: Kapljica in Listek raziskujeta: Kam 

gredo odpadki, ko jih odvržemo? https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic 

3. Za male radovedneže: https://duh-zelenega-jezera.eknjige-junior.si/  - na tej spletni strani te 

čaka zanimiva dogodivščina Račka Juniorja, kateremu lahko pomagaš preko nalog tudi ti . 

 

Juuhej! Na koncu ne pozabite, da je najbolj pomembno, da se otroci naučijo vrednot, ki jih bodo 

spremljale za vedno, kot so solidarnost, potrpljenje, medsebojna pomoč, hvaležnost in srčna 

vzgoja 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic
https://duh-zelenega-jezera.eknjige-junior.si/

