
PONEDELJEK,9.11.2020 

Danes se bomo šli gozdnega/travniškega detektiva. Če nimate časa ali 

možnosti iti v gozd, lahko greste tudi pred hišo ali na bližnji travnik. 

 

Starši boste govorili, kaj naj otrok poišče; dajte mu dovolj časa, da 

poišče sam. Če bo izgubljen, mu s postavljanjem vprašanj pomagajte 

do pravega odgovora. Otroci tako ob svojem uspehu doživijo nekaj 

pozitivnega; če jim ves čas pomagate pa mislijo, da sami tega ne 

zmorejo. 

 

1.         POIŠČI NEKAJ MOKREGA, 

2.         POIŠČI NEKAJ ZELENEGA, 

3.         POIŠČI NEKAJ, KAR JE DALJŠE OD TVOJE ROKE, 

4.         POIŠČI SUH LIST, 

5.         POIŠČI NEKAJ DROBNEGA, 

6.         POIŠČI INŠTRUMENT, 

7.        OBJEMI DREVO, 

8.         POIŠČI NEKAJ RDEČEGA, 

9.         POIŠČI NEKAJ OKROGLEGA, 

10. POIŠČI NEKAJ RUMENEGA, 

11.         POIŠČI NEKAJ ŠPIČASTEGA, 

12. POIŠČI SENCO. 



S tem, ko se igramo take igre, otrok osvaja različne pojme, ki so nam 

že samoumevni. Otroci pa jih morajo še ponotranjiti. Ko bodo vse to 

našli (kar je predmetov), lahko iz tega ustvarijo eno umetnijo, ki jo 

potem fotografirate in mi jo pošljete.  

V tem času, ko se ne boste mogli ukvarjati z otroki pa lahko 

pobarvajo kakšno detektivsko pobarvanko in telovadijo po spodnji 

fotografiji       

 

 



 



 

Mogoče imate doma kakšne detektivske pripomočke, ki jih lahko 

uporabite pri raziskovanju. Za nekaj časa se lahko vsi spremenite v 

detektive in rešite kakšno zanimivo uganko       

Neja Marguč 



Zelo resno ste se lotili detektivske naloge       

 



 

 



Tudi Teodor je bil detektiv in potem, ko je našel vse te stvari, doma 

ustvaril prav posebno sonce       

 

 



Manca pa je ustvarila prekrasnega metulja       

 

 



TOREK, 10.11.2020 

Včeraj ste se za nekaj časa spremenili v detektive. Danes pa lahko 

izdelamo en pripomoček, ki vam bo pomagal pri opazovanju narave. 

Naredili bomo vsak svoj daljnogled. Potrebujemo naslednje stvari: 

• Dva tulca od toaletnega papirja, 

• Škarje, 

• Lepilo, 

• lepilni trak, 

• pisan papir ali kolaž papir, 

• barvice, flomastre, 

• vrvico. 

Mislim, da imate vsi vsak kaj od tega doma. Vaš daljnogled je lahko 

takšen kot želite. Pobarvan z vodenimi barvicami. Lahko narišete 

kakšno risbico na tulec. Lahko ga polepite z različnimi barvnimi papirji 

ali okrasite z nalepkami. Najbolj pomembno je, da ste pri delu čim 

bolj samostojni in da vam bo všeč, ker ga boste uporabljali vi       

 



 

 

 

 



Kot vidite je res mnogo možnosti. Bodite ustvarjalni in uživajte v 

procesu. Ko bo končan pa ven in pogledati čim več zanimivih stvari 

skozi daljnogled       

 

Ko prideš nazaj in bosta starša imela delo pa lahko pobarvaš še 

kakšno mandalo       

 



 

 

Uživajte tudi v barvanju mandal; mene prav pomirjajo. 

 

 

 

 

 



Tudi daljnoglede ste z veseljem izdelali       

 

Jaka in Lija sta ju porisala       

 



Pri Emi so delali kar vsi; Ema, mami in ati in nato je Ema preizkusila 

prav vse       

 



 

Žana je izdelala prav poseben daljnogled       

 



Tudi Teodor je raziskoval       

 

Raziskujemo lahko tudi brez daljnogleda … 

 



 

Jaka in Lovro sta iz gozdnega sprehoda prinesla veliko materiala in 

skupaj z mamico so naredili škrata       

 

 



Danes je Tadej praznoval rojstni dan. Poslali ste kar nekaj risbic, ki 

sem jih poslala njegovim staršem. Bil je zelo vesel. Z Janijem sta 

pomagal delati torto, ki zgleda prav slastna       

 

 

 



SREDA, 11.11.2020 

Jeseni se nekatere ptice odpravijo na jug za čez zimo. Nekatere 

živali pa se pripravljajo na zimsko spanje. Veste katere živali so to? 

Nekatere naštejemo v pesmici KAJ DELAJO ŽIVALI POZIMI? 

 

KAJ DELAJO POLHI POZIMI, 

KO HRIB IN BREG POKRIJE SNEG; KAJ DELAJO POLHI POZIMI? 

SPIJO, SPIJO, GLEJ TAKO. 

KAJ DELAJO ŽABE POZIMI, 

KO HRIB IN BREG POKRIJE SNEG; KAJ DELAJO ŽABE POZIMI? 

SPIJO, SPIJO, GLEJ TAKO. 

KAJ DELAJO JEŽI POZIMI, 

KO HRIB IN BREG POKRIJE DNEG; KAJ DELAJO JEŽI POZIMI? 

SPIJO, SPIJO, GLEJ TAKO. 

KAJ DELA PA MEDVED POZIMI, 

KO HRIB IN BREG POKRIJE SNEG; KAJ DELA PA MEDVED 

POZIMI? 

SPI, SPI, GLEJ TAKO. 

 

Pošiljam vam povezavo do edinega posnetka pesmi, ki sem ga našla. 

Večina otrok je to pesem že pela in jo pozna, vendar nekateri pa še 

ne. Posnetek ni prav dober, ampak upam, da jih bo spomnil na melodijo 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Jn_EQ1qevw 

https://www.youtube.com/watch?v=8Jn_EQ1qevw


Poimenuj živali na slikah, ki še prespijo oz. otrpnejo čez zimo. 

Poimenuj njihovo bivališče; jama, brlog, duplina, rov… 

 

 



 

Zakaj pa nekatere živali prespijo zimo? Mogoče kdo ve? Pomislite, kaj 

te živali jejo? 

 



Te živali prespijo zimo, ker se prehranjujejo z muhami, hrošči, 

deževniki, miškami in tudi vse te živali čez zimo počivajo/otrpnejo. 

Zato se morajo jeseni zelo dobro najesti, da se dovolj zredijo in 

potem lahko s to zalogo hrane preživijo celo zimo. Nekatere živali 

samo dremajo in se vmes prebudijo, malo pojejo in zaspijo nazaj       

Zdaj pa imaš posebno nalogo; med svojimi plišastimi igračkami imaš 

sigurno kakšnega medvedka, mogoče še kakšno drugo žival, ki čez 

zimo spi/otrpne? 

Tvoja naloga je, da svojim plišastim živalim urediš brlog/jamo/rov za 

zimsko spanje. 

Lahko tudi narišeš kakšno žival v njenem brlogu/jami/rovu       

 



Na spodnji sliki izstriži živali, pobarvaj sliko in naredi majhne lutke, s 

katerimi se lahko igraš       

 

 



Zabavno je urejati brloge za svoje plišaste igračke       

 

 



 

Tudi Meta in Žana sta uredili brloge       

 



 

Ema je naredila brlog za medveda. Hotela je narediti še enega pa je 

zmanjkalo materiala       

 



ČETRTEK, 12.11.2020 

Včeraj ste delali brloge za svoje plišaste igračke, danes pa se boste 

vi spremenili v medvede, ježe, veverice…Katerokoli žival, ki si čez 

zimo uredi bivališče za zimsko spanje. Najprej se oblečeš v prave 

barve, si narediš ušesa, rep, mogoče ti mami nariše tudi smrček in 

brke. 

 

Nato si uredi udobno bivališče, se prej dobro najej in potem greš 

počivat v svoj brlog       

 

Ponovi pesmico KAJ DELAJO ŽIVALI POZIMI       



Pobarvaj pobarvanke na temo živali pozimi       

 

 



 

Upam, da si užival v vlogi svoje živali in da mi pošlješ kakšno 

fotografijo. 

 



Metka se je spremenila v miško       

 

 



Ema je takoj začela ustvarjati ušesa za medveda, pripravila brlog, 

počiva se pa samo za sliko       

 

 



PETEK, 13.11.2020 

Danes je dan prijaznosti. Pri škofjeloških tabornikih sem zasledila, da 

se bodo pridružili akciji Humanitarčka. Ker je ta akcija tudi meni zelo 

simpatična, še posebej v teh časih, se mi zdi prav, da se pridružimo 

tudi mi. 

Za našo današnjo dejavnost potrebujemo kakšen kamen in tempera 

barve ali vodoodporne flomastre. Tisti, ki veliko ustvarjate, imate 

mogoče tudi akrilne flomastre       

 

 



Edino navodilo je, da kamenček lepo pobarvaš, mami in oči pa naj ti 

pomagati napisati kakšno prijazno besedo ali misel       

 

 



Nato ta kamenček nesi sabo na sprehod in ga pusti kje ob poti, da bo 

komu polepšal dan. Če srečaš kamenček od koga drugega, ga lahko 

vzameš, svojega pa pusti tam za nekoga drugega. 

 

Spomni se tudi na našo pesem PRIJATELJSTVO in jo zapoj svoji 

družini. Polepšajmo dneve drug drugemu, da bomo lažje zdržali v tem 

stresnem času       

 



Veliko vas je poslalo zelo spodbuden odziv na to dejavnost; vsi se 

strinjate, da v tem času vsi potrebujemo prijazno misel, drobno 

pozornost, lepe besede. Naj ne bo to dejavnost za en dan. Večkrat 

lahko naredimo kaj drobnega za nekoga. Tudi, če sami nismo deležni 

pozornosti, se že ob tem, ko vemo, da smo za nekoga naredili nekaj 

lepega, počutimo dobro       

 

 

 



 

 



 

Tudi drugače zelo veliko ustvarjate       

 



 

Veliko ste pošiljali še slike za dejavnosti iz prejšnjega tedna       

 



 

 



 

Ustvarjali ste različne figure, živali in delali slike z naravnimi 

materiali. Kakšni umetniki       

 



 

Zelo mi je všeč, da se odpravite ven v vsakem vremenu. 

 



Da raziskujete okolico… 

 

 



 



Da ste vedno boljši planinci…koliko fotografij je vsak teden z izletov . 

 

 



 

Včasih na poti srečate tudi prijatelje       

 



Žana gre z družino vsak teden na Jošta ali na Šmarjetno in to kar 

dvakrat. Bravo naša najmlajša PIKA       

 

 



 

 



 

 

 



Tudi Manca s svojo družino zelo rada hodi       

 

Pa Teodor       

 



Pa Lucija in Lara imata vsak teden več izletov       

 

 



 



Niste pa pridni samo pri hoji. Nekateri pomagate tudi pri kuhanju       

 

 



Prav pa je, da pri vseh teh dejavnostih in aktivnostih ne pozabite na 

igro       

 

 

Ob tem, ko ostajamo povezani pa čeprav na takšen način, se počutim 

lepo. Res sem vesela, ko vidim fotografije nasmejanih in zadovoljnih 

in aktivnih otrok                                                     Neja Marguč 



 

 

 

 


