
 
Spoštovani starši! 

Teden je spet naokrog zato smo vam pripravili nove zanimive dejavnosti s katerimi si lahko 

kvalitetno in ustvarjalno popestrite čas doma.  

Vesele bomo tudi kakšne povratne informacije o dejavnostih ter odprte za različne predloge. Predloge, 

pobude in dnevne aktivnosti nam lahko pošljete na elektronski naslov mateja.mesko2@guest.arnes.si 

ali če vam je lažje tudi na naše Messenger pogovore ali kako drugače. 

Ostanimo doma in pokažimo, da zmoremo. Potem se bomo zagotovo prej videli ter spet skupaj družili.  

p.s. Če karkoli od naštetega nimate, potem se znajdite po svoje ali pa stvar preskočite (stvari ne 

kupujte – ostanimo doma). 

 

 

Pravljica Zaljubljeni zvonček 

 

Pripravili smo vam še eno pravljico, ki se navezuje na pomlad. Pravljice 

bogatijo otrokovo življenje  in  imajo velik pomen za razvoj čustev, besednega 

zaklada, izražanja in osebnosti. Branje pravljic dodatno poglablja in utrjuje ves 

med vami in otrokom. Zato le pogumno preberite pravljico.  

Zaljubljeni 

zvonček.pdf
 

Origami zvonček 

Izdelate lahko zvonček iz belega papirja. Postopek izdelave je prikazan na 

fotografiji. Zvončku lahko dodate steblo in liste ter dodatno okrasite svojo dom. 

Zvonček je lahko samostojen na palici ali slamici lahko pa ga prilepite na papir.  

 

 

 

 

 



 
Uganke 

Spomladi zraste cvetka, 

ni zvonček, ni marjetka,  

rumeno haljico ima 

in trobi »tra-ra-ra«. (trobentica) 

Spomladi se prvi zbudi, 

z glavico belo neslišno zvoni. (zvonček) 

Ku-ku! Pomlad oznanja ptica. 

Ku-ku! Poje ________. (kukavica)  

Spomladi se zbudi, 

votlino zapusti, 

hlača in lačen brunda: 

»pretopla mi je bunda«. (medved) 

Cvetovi rumeni 

kot lučke na trati, 

a zobčasti listi  

okusni v solati. (regrat) 

  

Pesem: Kukavica 

Otroci zelo radi pojejo in v petju neizmerno uživajo zato le pogumno skupaj zapojte pesmico: 

Kukavica. Lahko se odpravite tudi na sprehod v gozd in prisluhnete petju kukavice. 

  

Ku-ku, ku-ku, iz gozda odmeva, 

ku-ku, ku-ku, že kukavce glas. 

Ku-ku, ku-ku nam ptička prepeva 

ku-ku, ku-ku, pomlad je že tu. 

(Janez Bitenc) 

https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8


 
 

Riši briši 

Otroku pripravite večji pladenj  in v njega nasipajte 

moko/drobtine/proso/pesek. Spodbudite ga, da začne prosto s 

prstom risati ter ustvarjati. Pripravite mu lahko na papirju 

narisane vzorce, oblike, številke, črke katere bo otrok poskušal  

ustvariti v pesku. Tako si otrok  na povsem zabaven način 

odlično razvija svoje grafomotorične spretnosti skozi igro.  

 

Zapisali smo vam tudi kratko deklamacijo o zajčku, ki rad dolgo spi. Lahko se jo naučite.  

 

SONČECE NA STREHI (A. Štefan) 

Sončece na strehi – zajček pa že spi. 

Sončece na oknu – še ga ne zbudi. 

Trka zlato sonce, trka, a zaman. 

Kdo zbudil bi zajčka, kadar je zaspan … 

 

Če želite, si lahko na spodnji povezavi z otrokom ogledate tudi kratko risanko o pomladi. 

Radovedni Jaka: »Kaj imam pri pomladi najraje«   

 https://www.youtube.com/watch?v=AvJ9Lk5_f7U 

Lep pozdrav do naslednjič in želimo vam lepe prvomajske praznike.  

 


