
PODALJŠANO BIVANJE 2. B, 2. C, 3. IN 4. RAZRED (4. 5. - 8. 5. 2020) 

Pozdravljeni, učenci, 

upamo, da ste preživeli lepe počitnice in da boste polni energije zakorakali v sedmi 

teden pouka na daljavo. Učiteljice smo vam ponovno pripravile različne ideje, s katerimi 

si boste popestrili vaš vsakdan.  

Vse dobro vam želimo učiteljice PB 

Andrea, Zora, Nastja, Tamara, Tea, Dolores in Nina 

  

Telovadba za možgančke 

 

Sestavi poved, ki vsebuje samo besede,     

ki se začnejo na isto črko.    Naštej 10 živali na črko P. 

(Primer za črko M: Matej malica maline.) 

 

Zapiši ime za vsako črko abecede.   Poišči čim več rim na besedo  

(a - Ana, b - Borut, ...)   KONEC. 

 

Pripravi list in pisalo. Iz črk danih besed    Zapiši pet besed, ki se končajo 

sestavi čim več novih besed:   - na črko T  

zobozdravnica, vinogradništvo,    - na črko R 

lokostrelstvo   - na črko O 

 

 

Preizkusi se v risanju.  

Z eno potezo nariši hiško,  

kot je na sliki.  

 

Ko končaš, lahko preveriš rešitev na tej povezavi:  

https://www.shutterstock.com/video/clip-24749042-draw-house-one-continuous-line-without-lifting 

 

  

https://www.shutterstock.com/video/clip-24749042-draw-house-one-continuous-line-without-lifting


Miselni izzivi za najmlajše (2. razred) 

Uganke 

S čim se konča DAN in začne NOČ? ____________ 

Čepijo na nosu in se držijo za ušesa. Kaj je to? _____________ 

Brije kot žiletka ta primorska tetka! Kaj je to? ______________ 

 

Rebusi, labirint 

               

         

Rešitve so na zadnji strani. 

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://lingvistika.si/wp-content/uploads/2014/11/stonoga-300x120.png&imgrefurl=http://lingvistika.si/?cat=14&paged=2&docid=Q8oLhCGEV-o_IM&tbnid=HSApETWprpWuDM:&vet=10ahUKEwifwJLVs5TnAhVSa1AKHThwAoAQMwjTASg-MD4..i&w=300&h=120&authuser=0&bih=502&biw=1093&q=rebusi za 2 razred&ved=0ahUKEwifwJLVs5TnAhVSa1AKHThwAoAQMwjTASg-MD4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.si/imgres?imgurl=https://st.depositphotos.com/1018532/4131/v/950/depositphotos_41315289-stock-illustration-ancient-labyrinth.jpg&imgrefurl=https://depositphotos.com/41315289/stock-illustration-ancient-labyrinth.html&docid=DDWSPsbBL-N2KM&tbnid=JDIqNXrfAx92xM:&vet=1&w=1024&h=1024&itg=1&authuser=0&bih=477&biw=1036&ved=2ahUKEwj584iDjZznAhVQhqQKHf4nAtIQxiAoA3oECAEQHQ&iact=c&ictx=1
http://www2.arnes.si/~osngso3s/casopis_2r/pomlad_pesmi_matem.htm
https://www.google.si/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=452832071456960&imgrefurl=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452832051456962.1073741825.238903159516520&type=3&docid=mtyD3YYRbazzvM&tbnid=lHEk6EpMh098mM:&vet=10ahUKEwifwJLVs5TnAhVSa1AKHThwAoAQMwiiASgnMCc..i&w=863&h=626&authuser=0&bih=502&biw=1093&q=rebusi za 2 razred&ved=0ahUKEwifwJLVs5TnAhVSa1AKHThwAoAQMwiiASgnMCc&iact=mrc&uact=8


 

 

  



Razpredelnica pojmov 

Navedenih je 24 pojmov, ki pripadajo štirim različnim skupinam: 

BOLHA, CESTAR, ČEBELA, DREN, ELEKTROTEHNIK, FRIZER, GOBA, HRAST,  

IZPUŠNA CEV, JELKA, KEMIK, LEV, MIZAR, NAGELJ, ODBIJAČ, PNEVMATIKA, RIBA, 

SEDEŽ,  ŠTORKLJA, TRTA, UČITELJ, VOLAN, ZAVORE, ŽUŽELKA.  

AVTOMOBILSKI  DELI               POKLICI                      RASTLINE                     ŽIVALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešitve so na zadnji strani. 

 

Ideje za ustvarjalce 

 VETRNICA 

Iz malo tršega papirja si lahko narediš vetrnico. Če si dobro ogledaš spodnjo sliko, pri 

izdelavi ne boš imel večjih težav.  

 
Vir: Pinterest 



 Ker še vedno niso odprte vse trgovine, mi bi pa radi ustvarjali na posebnem papirju (za 

voščilnico, darilo, …), ti prilagamo navodila in postopek, kako lahko doma izdelaš papir.  

Izdelaj krasen papir za voščilnice, zavijanje daril, dekoracijo ...  

Potrebuješ:   

• star papir (časopis, revija, kartonasta embalaža za jajca, papirnate vrečke…) 

• vodo 

• mešalnik 

• cedilo 

• dve kuhinjski krpi ali drugo ravno blago 

• plastično vrečko za smeti 

• cvetovi rož, kamenčki, semena … 

Postopek:  

1. Papir natrgamo na čim manjše koščke (1-2 cm). Damo ga v posodo in ga prelijemo s 

toplo vodo ter pustimo namakati čez noč ali vsaj 1 uro. 

 

2. Namočen papir damo v mešalnik in dodamo 2X toliko 

vode kot je papirja. Mešamo toliko časa, da se papir 

spremeni v gladko papirnato maso. 

 

3. Papirnato kašo zlijemo v cedilo in iz nje iztisnemo odvečno vodo. Pri tem lahko 

uporabimo kar skledo, ki se prilega cedilu – damo jo v cedilo na kašo in stisnemo. 

 

4. Vrečko za smeti prerežemo na polovico – da dobimo 

dva dela. Prvi del položimo na tla (ali mizo) – za 

zaščito, nato nanj položimo kuhinjsko krpo. Papirno 

kašo vsujemo na kuhinjsko krpo in jo enakomerno 

razporedimo v obliki kvadrata, pri tem si pomagamo z 

žlico ali pa kar z rokami. Poskušamo jo razporediti čim 

bolj na tanko. 

 

5. Nato papirnato kašo pokrijemo z drugo kuhinjsko krpo in pogladimo. Lahko tudi 

povaljamo z valjarjem. 



 

6. Na kuhinjsko krpo položimo drugi del vrečke za smeti. Vse skupaj obtežimo s knjigami 

ali kakšnim drugim težkim predmetom, da iztisnemo odvečno vodo. 

 

7. Postavimo na sončno mesto in tako pustimo en dan. Naslednji dan odstranimo knjige 

in zgornji sloj (kuhinjsko krpo in vrečko) ter pustimo na zraku, da se papir posuši. 

Trajalo bo kakšen dan ali dva. Če hočemo narediti barvni papir, papirni kaši dodamo 

vodotopno barvo (tempera ali jedilne barve). Papir lahko tudi okrasimo s semeni ali 

cvetovi. To storimo tako, da na papirnato kašo, ki smo jo dali na kuhinjsko brisačo 

položimo semena oz. cvetove. 

 

 

 

 Če bi rad gradil stolpe, hiše ali druge zgradbe, ti pošiljamo idejo, kaj za to potrebuješ 

in kako z ustvarjanjem začneš.  

 

Potrebuješ: 

- plastelin, glina, koščki krompirja 

- zobotrebci 

 

Postopek:  

Iz zobotrebcev in plastelina/gline ali koščkov 

krompirja poskusi zgraditi čim višji stolp, 

kupolo, geometrijska telesa, hiše …  

Z družino lahko priredite tekmovanje, kdo naredi 

najvišji, najbolj zanimiv objekt. 

 

 



 Ali ste vedeli, da si lahko doma pripravimo tudi PLASTELIN? No, če ne veste, kako bi 

lahko naredili domač plastelin vam povemo, da za njegovo izdelavo ne potrebujete 

trgovine. Vse sestavine imate že doma. Pa veselo na 

delo!   

 Potrebuješ:  

2 skodelici moke 

1 skodelico soli 

1 žlico  olja 

jedilne barve (ni obvezno)  

1 skodelico mrzle vode 

Vse sestavine zmešaj skupaj in zabava se lahko začne. Uporabiš lahko tudi modelčke za peko 

piškotov. Lahko nam tudi pošlješ sliko kakšnega izdelka. 

 

 KAKO IZDELAMO STRIP?  

Si že kdaj pomislil, da bi izdelal čisto 

svoj strip? Če imaš čas, idejo in kanček 

ustvarjalnosti, je to pravi naslov zate.  

Potrebuješ: - list - flomastre in barvice 

- veliko domišljije  

Postopek izdelave stripa: 

 - premisli, katera zgodba bo v obliki stripa dobro videti (smešna, pustolovska,...) 

 - strip sestavlja več zaporednih slik ali kadrov 

 - list s flomastrom razdeliš na več enako velikih kvadratov ali pravokotnikov 

 - osebe morajo biti v vseh kadrih enako oblečene, da bralec ve, da gre za isto 

osebo 

 - vse, kar je narisano, je obrobljeno s črno barvo 

 - slikicam v oblačkih dodamo zgodbo, ki pa ne sme biti predolga 

 

 

  



 

 

 ZVONČEK ŽELJA 

Vsak izmed nas ima vsaj eno skrito željo in si želi,  

da se mu bi izpolnila.   

Naredi si svoj zvonček želja, ga obesi na vrt ali balkon.  

Vsako jutro, ko vstaneš, pojdi k njemu in pocingljaj.  

V mislih pa se spomni na svojo skrito željo.  

In skrita želja? Se bo izpolnila?  

Če ne poskusiš, ne moreš vedeti.  

Pa veselo na delo!                                                                                                                                                                                                      

                                      Vir: Pinterest                                       

 

 TEKMOVANJE V SPUŠČANJU LETAL 

- Vzemi malo večjo polo papirja. Izreži kroge različnih velikosti in jih oštevilči. Ta 

plakat prilepi nad vrata in prvi del naloge je končan.  

- Iz papirja naredi letalce in tekmovanje se lahko prične.  

- Pravila pa oblikuj sam.  

Namig: tekmuje lahko cela družina, zmaga tisti, ki zbere največ točk.  

Veliko zabave. 

 

                         
Vir: Pinterest                                                                                   Vir: Pinterest                                       

 

 

  



Ideje za raziskovalce in ljubitelje narave 

 

 GREMO SPET NA LOV!  

S fotoaparatom, seveda. Tokratni lov je res samo za zelo potrpežljive in zagnane. Ste se 

kdaj vprašali, koliko različnih živali je v našem bližnjem okolju, pa jih sploh ne 

"registriramo"? Tokrat se torej oborožimo s fotoaparatom in potrpežljivostjo in ovekovečimo 

tiste, ki so v naši neposredni bližini. Predlagam, da se za začetek osredotočimo na drobne 

živalice, ki nam bodo mirno pozirale in jih najdemo (na žalost) skoraj v vsakem stanovanju. 

To so seveda kakšni pajki, muhe, morda pa tudi mravlje. Skušajmo se jim čim bolj približati 

in jih fotografirati. Bolj potrpežljivi se odpravite na prežo ven, v naravo. Morda vam uspe 

ujeti kakšno oso, ki se hrani na odprtih cvetovih, ali celo metulja, ptico. Lahko pa samo 

domačega psa ali mačko ali kakšno drugo domačo žival. Uživajte. 

 

 KJE GOJIMO RASTLINE ZA POGOZDOVANJE?  

Gozdni požari pri nas niso redkost. Pogostejši so v poletnih mesecih. Če dolgo 

traja, preden jih pogasijo, lahko povzročijo veliko škode. Tako je požar, ki je lani 

avgusta divjal na Cerju, uničil veliko dreves, med drugim tudi Park miru. V okviru 

tega požara je bila organizirana akcija Drevo za Cerje, pri kateri se zbira sadike 

dreves in finančna sredstva za obnovo. V dveh letih nameravajo na prizadetem 

območju zasaditi 10.000 dreves vrst hrast, javor in črni bor. Toda, ali veste, kje 

gojimo rastline za pogozdovanje? Če vas zanima, kako se reče prostoru, kjer 

gojimo mlada drevesa, preberite sledeče besedilo ter namesto črtic vstavite 

ustrezne črke. Tako boste lahko prebrali celotno besedilo, razen zadnje vrstice. Na 

črtice v zadnji vrstici vpišite manjkajoče črke po vrstnem redu, tako kot ste jih 

vstavljali v besedilo. Dobili boste pravilen odgovor. Za pogoz_ovanje in tudi za 

saditev v v_tu in parku potrebujemo rastlin_. Treba jih je _zgojiti. Najpr_j naberemo 

_eme _a starih dreves_h ali grmovni_ah. Seme posejemo in vzgojimo rastline. 

Spočetka so čisto m_jhne in le počasi rastejo. V gozd jih sadimo, ko so stare dve 

ali tri leta. V vrt ali park pa še pozneje. Ko so stare pet in tudi več let. Z gojitvijo 

rastlin je mnogo dela in potrebno je tudi mnogo znanja. Kako se imenuje kraj, kjer 

gojimo rastline za pogozdovanje?  

To je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

  



 SVETOVALNICA ZA RAZISKOVALCE (Trik z namiznim prtom)  

Se želiš naučiti trika z namiznim prtom, kot ga izvajajo čarovniki? Verjetno si že videl, kako 

čarovnik z mize potegne prt, vsi kozarci in krožniki pa celi ostanejo na mizi. Ta trik je 

prezahteven za domačo rabo! Zato se pa lahko poizkusiš z nečim podobnim, saj ne bo nobene 

škode, če ti trik ne uspe.  

Potrebuješ: 

- list papirja 

- plastičen vrč z vodo  

Vrč z vodo postavimo na papir na mizi. Dno in zunanjost vrča naj bosta popolnoma suha. Ali 

lahko papir izvlečeš izpod vrča, ne da bi polil kaj vode? Kako deluje? Če boš papir potegnil z 

močnim sunkom, bo vrč ostal na mestu. Papirja ne vzdiguj! Potegni ga ob mizi. Vrč ima 

preveliko vztrajnost, da bi ga sunkovit poteg kaj prida premaknil. Namignem ti lahko, da se 

preizkusiš najprej z zaprto 0,5l plastenko. Če ta ostane pokončno, ko potegneš papir, pomeni, 

da si dovolj sunkovito potegnil papir. Ti je uspelo? 

 

 SPREHOD V NARAVO 

Sprehod v naravo lahko izkoristiš za ustvarjanje kaj lepega. Lahko pa material prineseš 

domov in ustvarjaš doma. 

Oglej si spodnji fotografiji in mogoče se ti porodi kakšna dobra ideja.   

Fotografije lahko pošlješ tudi svoji učiteljici PB.  

 

 
       Vir: Pinterest                                                                                    

 

 
  Vir: Pinterest    

 

 
     Vir: Pinterest    

 
                                                                                                                                                    
 

 



  



Pobarvanke 

  



 

  



 

Umirimo se 

 VODENA VIZUALIZCIJA  

Navodilo: starši otrokom preberite besedilo. Branje naj bo počasno, mirno in tiho. 

Spomnite otroke na počasno dihanje. Otroci naj se uležejo se na hrbet in zaprejo oči.  

Zunaj je pomlad in vse cveti. Ti si metulj, ki kot peresce lahko poletava po travnikih . 

Ogleduješ si različne rože, ki rastejo tam. Marjetice, spominčice, trobentice, … Vse 

pod teboj je odeto v pisane barve. Spustiš se malo nižje in nežno pristaneš na marjetici. 

Pozdraviš jo in odletiš naprej. Srečaš pikapolonico, ki sedi na travi. Pred sabo zagledaš 

deklico, ki nabira rože za svojo mamo. Približaš se ji in pristaneš na njenem nosku. 

Deklica je zelo vesela. Potresla je z glavo, ti pa odletiš visoko v nebo. Sedaj počasi 

odpri oči, vstani in pojdi pogledat skozi okno, če kje vidiš kakšnega metulja. 

  



Ne pozabimo na gibanje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠITVE: 

Uganke: črka N, očala, burja 

Rebusi: trava, kava, stonoga, jetrnik 

Razpredelnice pojmov: 

 Avtomobilski deli – zavore, volan, sedež, odbijač, izpušna cev, pnevmatika. 

 Poklici – učitelj, mizar, frizer, elektromehanik, cestar, kemik. 

 Rastline – trata, nagelj, jelka, hrast, goba, dren. 

 Živali – žuželka, štorklja, riba, lev, bolha, čebela. 


