
PONEDELJEK, 2.11.2020 

Pozdravljeni v naši prvi jesenski dejavnosti na daljavo. Skupaj s starši 

pripravite gozdno malico, jo spravite v nahrbtnik in pot pod noge. 

Pojdite v bližnji gozd in poiščite kostanj. Staršem lahko zapojete 

pesem: 

 

KOSTANJČEK ZASPANČEK 

KOSTANJČEK ZASPANČEK NA VEJI VISI, 

ZAVIT VES V LUPINO PRAV SLADKO ŠE SPI. 

TEDAJ PA ZAPIHA VANJ VETER MOČAN, 

KOSTANJČEK ZASPANČEK 

JESEN JE NA PLAN. 

 

To pesem smo v zadnjih tednih zapeli večkrat in jo otroci dobro 

poznajo. 

 

Zdaj pa poskusite najti DOMAČI KOSTANJ (za kasneje vam 

prilagam še pobarvanko). Če boste našli domači kostanj, ga lahko 

naberete, kasneje doma spečete-tako kot smo ga v vrtcu (kar v 

pečici) ali skuhate. Če ste pa pravi kuharski mojstri pa lahko narediti 

prav poseben kolač iz kostanjev. Recept najdete na povezavi spodaj 

      

https://odprtakuhinja.delo.si/recepti/socen-kostanjev-sarkelj-s-

klincki-in-cimetom/ 

Sama ga še nisem pekla, ampak se mi zdi, da je vredno poskusiti. 

https://odprtakuhinja.delo.si/recepti/socen-kostanjev-sarkelj-s-klincki-in-cimetom/
https://odprtakuhinja.delo.si/recepti/socen-kostanjev-sarkelj-s-klincki-in-cimetom/


 

 

 



Če ne boste našli domačega kostanja, lahko poišče divji kostanj 

(pobarvanka zgoraj). S tem kostanjem smo ustvarili naše lepe polžke, 

se spomnite? Lahko pa ustvarite še marsikaj drugega…Pošiljam vam 

še nekaj idej in vam želim mnogo ustvarjalnosti       

 

 

Tako; malo smo se prezračili, razgibali, peli, kuhali in ustvarjali. Idej 

je več, ker vsi najbrž ne boste zmogli narediti vsega in imate zato na 

voljo več stvari, da lahko izberete. Se beremo spet jutri       

 



Tako kot spomladi, ste me spet prijetno presenetili z vašimi odzivi. 

 

 



 

 



TOREK, 3.11.2020 

Tudi danes se bomo najprej odpravili na sprehod. Tako se 

prezračimo, porabimo odvečno energijo, ki našim mamicam in očkom 

»kravžlja« živčke in uživamo. 

Danes na sprehodu opazujte in naberite čim več raznobarvnih listkov. 

Lahko se naučite novo deklamacijo (pesem, ki se jo samo govori) o 

listkih       

NEŽA MAURER: LISTKI 

 

LISTKI SRAJČKE BARVAJO VSE JESENSKE DNI, 

NOČ IN DA SE HVALIJO, KDO NAJBOLJ BLESTI. 

KO NAD GOZD SE SONCE VZPNE IN JIH OŽARI, 

VES DAN SE PREPIRAJO, KDO NAJBOLJ ŽARI. 

PA PRIŠLA JE BURJA HUŠ S CAJNO POD ROKO, 

DOMIŠLJAVČKE VZELA, JIH NESLA ZA GORO 

Že v gozdu ali na vrtu lahko z listki ustvariš vzorec ali mandalo in se 

tako na preprost način igraš matematiko       

 



Ko prideš domov, lahko začneš z ustvarjanjem. Lahko rišeš različne 

predmete, osebe, rastline živali in jih dopolniš z jesenskim listjem. 

Moja otroka sta ustvarjala tako       

 

 



Lahko pa si pripraviš zraven tudi belo voščenko ali čajno svečko in 

vodene barvice in ustvarjaš malo drugače       

 

 



Z listki se da narediti tudi krasne šopke; take kot jih nabirate v vrtcu 

ali pa listke zvijete skupaj in oblikujete vrtnice. To je naloga za 

spretne prstke       

 

 

Upam, da vam je uspelo narediti krasne stvari in da boste kakšno 

delili tudi z mano. 

Predvsem pa uživajte v gibanju, svežem zraku in teh krasnih barvah, 

ki nam jih ponuja jesen       

 



Nabrali ste material, imeli piknik v gozdu, uživali in ustvarjali. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



SREDA, 4.11.2020 

Danes je vreme deževne volje, zato sem vam pripravila tudi deževno 

dejavnost      Ob toplem kakavu ali čaju skupaj preberite zgodbo 

NEKEGA DEŽEVNEGA DNE. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Zdaj, ko ste zgodbico prebrali pa narišite, kaj vam je v zgodbi najbolj 

všeč       

Ko boste narisali, si oblecite svoje pelerine, obujte škornje in vzemite 

dežnik. Pojdite ven, ker ni neprimernega vremena, samo neprimerna 

oblačila       

Medtem ko boste skakali po lužah pa lahko govorite še tisto 

deklamacijo…       

                                           TRI LUŽE 

DEŽEK PADA CELE DNI, ŠE PONOČI NE ZASPI 

IN NAMAKA LUŽE TRI. 

V PRVI LUŽI JE ŽABICA, 

V DRUGI LUŽI JE RAČKICA, 

V TRETJI LUŽI SEM PA JAZ…VSI KRIČIMO NA VES GLAS! 



 

 

 



 

Natančno pobarvaj še pobarvanko; lahko samo eno ali pa kar obe in si 

za danes končal/a. 

 

 

 

 

 



Pisali ste mi, da vam je bila zgodbica všeč in da ste šli še vseeno ven. 

 

 



ČETRTEK, 5.11.2020 

Danes je dan za Hraste; kaj pa raste na hrastih? Seveda želodi       

Odpeljite starše v naš gozd, kjer je veliko hrastov. Tam jim zapojte 

našo priljubljeno pesem 

HRAST KRIŠTOF 

DROBEN ŽELOD PADE NA TLA, 

IZ NJEGA POŽENE RASTLINICA. 

SONCE SIJE, DEŽ ROSI, 

RASTLINO ZALIJE IN JO OKREPI. 

BILKA ZRASTE V MOGOČNO DREVO, 

HRAST Z IMENOM KRIŠTOF SEGA V NEBO. 

PRIJATELJ, ZAVETNIK ŽIVALIM, LJUDEM. 

POD NJIM SE USTAVIM, ČE KDAJ MIMO GREM. 

VEJE ŠUMIJO, LISTI ŠELESTIJO, 

PRIJATELJSKO PESEM SVETU DELIJO. 

 



Poglejte po tleh in naberite čim več želodov in njihovih kapic. Dobro 

preglejte želode, da so brez luknjic, da ne boste odnesli domov še 

kakšnega slepega potnika; lesnega črva       

Kakšno umetnijo lahko ustvarite že kar v gozdu, lahko pa si kaj 

odnesete tudi domov; tisto kar je seveda že na tleh. Gozdni otroci ne 

uničujemo rastlin, kajne? 

Lahko ustvarite kakšno vilo iz več plodov in semen       Za kaj takega 

potrebujemo spretne prste in seveda lepilo. 

 

Želode lahko pobarvate z različnimi barvami in jim kapice prilepite 

nazaj. Potem pa pritrdite vrvico in imate okraske za na kakšno vejo ali 

pa gozdno ogrlico       

 



Z notranje strani lahko pobarvate želodove kapice in iz njih naredite 

umetnijo; lahko gosenico, drevo… 

 

 

 



Ustvarjajte kar želite, samo da ustvarjate in v tem uživate       

 

 

ŽELOD 

FANTEK NIMA KAPICE, 

KAPICA IMA FANTIČKA. 

PRILETELE SAPICE, NISO VZELE KAPICE, 

VZELE SO FANTIČKA. 

Neja Marguč 



Manca je naredila krasno sliko       

 

 

 



PETEK,6.11.2020 

Danes imamo lov za zakladom; naloge dobite na posebni sliki. Poiščite značilnosti 

jeseni       

 



Poskusi najti čim več značilnosti jeseni. (mamica in očka pa potem, ko si že našel 

kar nekaj jesenskih značilnosti, skrijeta nekaj slastnega v bližino, da bo otrok 

našel zaklad blizu kakšne jesenske značilnosti). 

Ko se posladkaš, lahko narediš bunker in se malo poigraš z naravnimi materiali. V 

gozdu lahko zapoješ tudi kakšno našo jesensko pesem: KOSTANJČEK 

ZASPANČEK, RJAVA PESMICA, HRAST KRIŠTOF ali poveš deklamacijo o 

LISTKIH, TREH LUŽAH, ŽELODU. 

Rjave pesmice mamice in očki še ne poznajo dobro, zato vam jo napišem       

RJAVA PESMICA 

RJAVI SO LISTKI V JESENI 

IN KOSTANJ JE TUDI RJAV. 

Z RJAVIMI LISTKI BO JEŽEK 

SVOJ ZIMSKI BRLOG SI POSTLAL. 

RJAVA STA SRNA IN MEDVED 

PA ZEMLJA IN DEBLA IN VEJE 

IN IZPOD RJAVEGA GRMA,  

JURČEK RJAVO SE SMEJE. 

Lansko leto smo za to pesmico naredili slikopis. Tisti, ki zelo radi rišejo, lahko 

narišejo različne stvari iz pesmice, starši pa dopišete besedilo in imate vsak svoj 

slikopis       

 



 



 

Uživaj v barvanju jesenskih pobarvank       

 



Zelo veliko slik sem dobila iz vaših sprehodov in pohodov. Lahko sem 

zapisala kar nekaj izletov za CICIBANA PLANINCA       

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Kakšna sreča; na izletu srečati svoji prijateljici       

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



Prejšnji vikend je zelo zaznamovala noč čarovnic. Veliko fotografij 

sem dobila tudi na to temo. Ustvarjanje z bučami in nekaterimi 

strašnimi stvarmi       

 

 



 

 

 



 

 



Žanina družina pa je tiskala s krompirjem in ustvarjala novoletne 

voščilnice       

 

 



Tudi pri Davidu so veliko ustvarjali       

 

V tem tednu sta kar dva naša prijatelja praznovala rojstne dneve. Kar 

nekaj se vas je odzvalo z risbicami in Filip in Meta sta vam hvaležna. 

Risbice sem poslala njunim staršem. 

 

V naslednjem tednu bomo še malo ustvarjali na temo BARVE JESENI. 

Če boste opravili še kakšen izlet pa tudi kar napišite, jih vse 

zapisujem sproti                                                              Neja Marguč 



 

 

 

 

 


