
 
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). 

 

 

 

Domači živalski vrt 

Zanimiva igra, ki se jo lahko igrate, da si dodatno obogatite čas. Igro 

živalski vrt se lahko igrate zunaj ali pa v stanovanju. Po stanovanju ali 

pa na prostem postavite slike različnih živali ali pa postavite igrače. 

Sličice lahko tudi narišete. Ustvarite si čisto pravi živalski vrt s polno 

različnimi živali. Odpravite se na potovanje po živalskem vrtu. Pri 

vsaki živali, ki jo najdete se ustavite in oponašajte njeno gibanje in oglašanje (npr. pri papigi 

oponašajte letenje in se zraven oglašajte kot papiga …).  

 

Živali 

Pogledate si lahko videoposnetek o živalih ter prisluhnete kako se 

posamezna žival oglaša. Otroci bodo z veseljem posnemali oglašanje živali. 

https://www.youtube.com/watch?v=h8Q-jlHBcXM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=h8Q-jlHBcXM


 

Živali na kmetiji 

Skupaj z otroki lahko prisluhnete pesmici: Živali na kmetiji ter 

se pogovorite o domačih živalih (npr. Katere vse so domače 

živali? Kako se premikajo? Kako se oglašajo? Kaj jejo?).  

Živali na kmetiji: 

https://www.youtube.com/watch?v=_nrEmp6dyBg 

 

Hranjenje živali 

 Skupaj z otroki lahko izdelate živali katere bodo otroci 

potem nahranili. Potrebujete kozarec za vlaganje, žlico oz 

merilno merico, papir in barvice. Narišete poljubne  

posamezne žival ter njim izrežete večja usta. Otrok naj 

pomaga pobarvati in izrezati. Potem jo prilepite na 

kozarec in se igra lahko začne. Določite lahko (npr. 

kokoš-koruza, konj-korenček, ovca-travo …)  

Rezanje 

Z otroki se lahko poigrate s škarjami ter rezanjem. Pripravite jim lahko narisane vzorce po 

katerih otroci morajo rezati ali pa izdelate dolgolase možičke katerim bodo otroci strigli lase. 

Rokovanje s škarjami otrokom predstavlja veliki iziv zato je vsak izrezan kos velik uspeh ter 

veselje in zadovoljstvo.  

 

 

 

 

 

 

Za nami so deževni dnevi in zato vam posredujemo pesmico Dežek pada. Otroci radi pojejo 

pesmice o dežju saj lahko vsebino tudi gibalno prikazujejo.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_nrEmp6dyBg


 
DEŽEK PADA 

 

 

Dežek pada, dežek pada      (s prsti migamo od zgoraj navzdol kot pada dež) 

na zemljo, na zemljo.           (razprte dlani obrnjene proti tlom gibamo levo desno) 

Strela grom udarja              (s pestmi udarjamo po kolenih) 

strela grom udarja,  

preglasno, preglasno.           (z rokami pokrijemo ušesa) 

 

Dežek pada, dežek pada, 

Na zemljo, na zemljo. 

odprimo vsi dežnike,            (naredimo gib z rokami kot da odpremo dežnik) 

odprimo vsi dežnike  

nad glavo, nad glavo.          (z rokami naredimo streho nad glavo) 

 

 

Dežek pada, dežek pada, 

na zemljo, na zemljo. 

V lužah čofotamo,              (topotamo z nogami po tleh) 

v lužah čofotamo 

prelepo, prelepo.               (poskočimo) 

 

Pesmico pojete na melodijo Mojster Jaka 

 

Želimo vam obilo nepozabnih trenutkov z vašimi otroki. 

 

 

 

 

 


