
PODALJŠANO BIVANJE UČENCEV 1.B RAZREDA 

Navodila za delo učencev v tednu od 30. 3. do 3. 4. – ponedeljek, torek, sreda 

 

Drage prvošolke, dragi prvošolci in dragi starši, 

pred nami je tretji teden šolanja na daljavo. Za vas pripravljam nove vsebine za koristno preživljanje 

prostega časa. Kot sem že omenil, poleg vsakodnevnega sprehoda v naravo priporočam izbiro ene 

gibalne dejavnosti vsak drugi dan. 

Vesel bom povratne informacije pri nalogah ustvarjanja in gibalnih nalogah. Slike umetnin in 

telovadbe pošljite na lapajne.jost@gmail.com.  

Če imate še vi kakšno idejo, pošljite in objavimo. 

Ostanite zdravi in upam, da se kmalu ponovno vidimo v živo! 

Jošt Lapajne 

 

PONEDELJEK, 30. 3. 

Zate imam dve uganki! Pa ugani kdo je to:  

Kdo na celem širnem polju ima najlepša krila? 

Tanjša so kot cvetni listič, nežnejša kot svila. 

Polno nog ima, a ni stonoga.  

Potem dobi krila, a ni ptica. 

Rešitev se skriva na naslednji strani:  
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1. Ustvarjanje: ustvarimo metulja. Mogoče ste letos že videli kakšnega metulja, ki je priletel mimo 

vas. Metulji so znanilci pomladi, zato še mi prikličimo toplo pomlad s svojim metuljem 😊 

 

 

Slika 1. Potrebuješ: škarje, rolico, čopič, barvo, lepilo, žičko 

 

 

Slika 2. Nareži rolico na 4 kose in jo pobarvaj po svojih željah 

 



 

Slika 3. Prepogni kose in zlepi skupaj, da nastanejo krila. Upogni žičko, da nastanejo tipalke. Kako lep 

metulj! 

 

Če nimaš žičke, pa lahko uporabiš dodatno rolico in ji narišeš ali prilepiš oči. 

Imaš pa še eno možnost uporabe dodatne rolice: 

 

Slika 4. Še lepo pobarvaj 

 

2. Skrb za higieno: kot dobro veste, morajo biti naše roke pred vsakim obrokom dobro umite. Da si 

bomo roke umivali dovolj časa, si lahko med umivanjem zapojemo eno pesmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOREK, 31. 3. 

1. Družabne igre: Igraj se spomin na temo Kekca, ki si ga naredil/a sama! Lahko pa tudi kaj drugega: 

- Človek ne jezi se, 

- sestavljanke, 

- Enka, 

- spomin, Črni Peter, Twister, Brain Box, …  

 

2. Ustvarjanje: Ker imamo vsi zelo radi pomlad in prebujanje narave, pobarvajmo mandalo ljubezni 

do vseh prelepih rož. Če ste opazili, nekatere že kukajo iz zemlje in so tako kot metulji znanilke 

pomladi. Uporabi veliko različnih barv, da bo srce postalo pisano in tako zelo lepo!  

 

Slika 5. Žafrani 

S klikom na povezavo dostopite do kvalitetnejše slike, ki jo prenesete in nato natisnete. 

https://i.pinimg.com/originals/88/e6/a5/88e6a5e5233533a4dfa9f51624b501ea.jpg 
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SREDA, 1. 4. 

 

Hej! Danes je dan norcev! 😉 Za današnji dan velja, da se lahko malce pošalimo na račun naših 

staršev in bratcev/sestric.  

Prvi april je daljnega leta 1713 francoski kralj Ludvik razglasil za dan norcev in lažnivcev. Tega dne naj 

bi ga njegov dvorni norček močno potegnil za nos. Da ga je »potegnil za nos«, pomeni, da se je z njim 

pošalil. Ali morda veste zakaj so imeli kralji v svojih gradovih dvorne norčke? Preprosto zato, da so jih 

s svojimi šalami in norčijami spravljali v dobro voljo.  

 

Danes je torej prava priložnost, da se pošalite na račun staršev ali bratcev in sestric. Vendar pa pazite, 

da nihče ne sme biti zaradi nje užaljen. Šala mora biti takšna, da bo vas in vaše najbližje nasmejala in 

vsem polepšala dan. Za vas imam tudi dve ideji: 

• V vrečki za čips zamenjaj čips za nekaj drugega. Lahko je to zelenjava. Ponudi čips nekomu 

doma in pssst!, ne povej kaj je notri 😊 

• Pripravi pekač za peko sladic, vendar ne speči ničesar. Pokrij ga z aluminijasto folijo, spodaj 

pa postavi list z napisom 1. APRIL! Ponudi »sladico« nekomu, ki mora folijo odkriti sam. Uf, 

kako bo presenečen, da ni notri nič sladkega 😊 

 

 

Slika 6. Prva ideja 



 

 

 

 

 


