
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA                      1. – 5. razred 

 

1) S starši se odpravi na sprehod v gozd. Naberi nekaj naravnega materiala (palice, stoži, 

listje, kamni itd.) in na tleh ustvari obliko živali, rastline ali česarkoli kar ti pade na 

pamet. Bodi ustvarjalen! 

Starši naj fotografirajo tvoje delo, ko pa se zopet srečamo v šoli bomo v OPB naredili 

predstavitve vaših del.  

Na vsakem sprehodu v naravo uporabi novi naravni 

material in upodobi nove naravne oblike.  

 

 

 

 

 

2) V naravi se lahko igramo tudi pantomimo. Izberi si poklic, žival ali hišno opravilo, ki 

ga boš z gibi predstavil svojim staršem. Starši naj ugibajo kaj si predstavil.  

 

3) Ustvari si čisto svojo namizno igro. Lahko jo narediš na risalni list. Izriši polja po katerih 

se boš premikal s figuricami ter zapiši naloge, ki jih moraš opraviti na določenem polju, 

da se lahko pomakneš naprej. V nadaljevanju ti dodajam že narisano družabno igro, s 

katero si lahko pomagaš.  

 

Naloge, ki jih boš uporabil v igri naj bodo zanimive: 

- 3. razred vključi poštevanko: naštej večkratnike števila 5, 6, 7, 8, 9 itn.; po angleško 

poimenuj 4 prostore v hiši, 6 barv, štej do 20 po angleško; pri slovenščini naštej 5 

besed nagajivk; zapoj pesem, ki ste se jo učili pri GUM brez napake; poglej na uro 

in preberi čas, ki ga prikazuje. 

- 2. razred: naštej letne čase, mesece v letu, dneve v tednu; izračunaj račun; naštej 5 

živali po angleško, 4 barve po angleško, štej do 10 po angleško, zapoj pesem, ki ste 

se jo učili pri GUM, zapoj pesem, ki ste se jo učili pri TJA. 

- 1. razred: povej abecedo, izračunaj račun, zapoj pesem, ki ste se jo učili pri GUM, 

zapoj pesem, ki ste se jo učili pri TJA. 

- Naloge so lahko tudi športnega tipa: naredi 10 počepov, 15 poskokov, teci na mestu 

1 minuto, naredi 10 trebušnjakov itn.  

- Naloge so lahko tudi glasbenega tipa: ponovi zaploskani ritmični vzorec, zapoj 

pesem o zimi/pomladi/jeseni, naštej 5 Orffovih inštrumentov.  

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Ustvarjanje na temo pomladi: mize zaščiti s časopisnim papirjem, pripravi si potrebne 

pripomočke za izdelavo, po končanem delu za seboj pospravi. 

Ideje so iz pinteresta, prav tako tudi slike uporabljene za pomoč pri delu. 

 



CVETLICE NA OZADNJU IZ VODENIH BARV 

Kaj potrebuješ: 

 risalni list 

 vodene barve in čopič  

 papirnate brisačke 

 črn flomaster 

 škarje 

 lepilo 

 bel papir 

 

 

Postopek: 

Z vodenimi barvami naredi mokro ozadje, naj se barve prelivajo. Ko meniš da je dovolj mokro 

in prelivajoče se ozadje, ga popivnaj s papirnato brisačko. 

 

 

S črnim flomastrom na bel papir nariši različne cvetlice in jih izreži. Prilepi jih na posušeno 

ozadje, ki si ga ustvaril z vodenimi barvami. 

 

 

 

Svoj izdelek sedaj razstavi nekje na steni v vašem stanovanju. 

 



 

 

Na podoben način kot si naredil ozadje lahko narediš tudi velikonočne pirhe, le da ozadje 

potem izrežeš v obliko jajc. 

 

 

VELIKONOČNI ZAJČEK 

Potrebuješ: 

- šablono zajčka 

- risalni list 

- stare bančne kartice ali trši 

karton, staro ravnilo 

- tempera barve 

- škarje 

 

 

 

 



Postopek: 

Šablono zajčka naj ti starši natisnejo s pomočjo tiskalnika. Šablono preriši na risalni list ter 

izreži. Izberi si barve, ki jih boš uporabil na zajčku. Na izrezanega zajčka iz tub tempera barv 

iztiskaj barvo (kar na debelo), ki jih boš nato s pomočjo ravnila razmazal na podlagi. Narediš 

lahko več različnih zajčkov ter jih uporabiš za velikonočno dekoracijo.  

 

 

Po želji lahko rob zajčka okrasiš z zlatim, srebrnim ali katerikoli gel pisalom z bleščicami.  

 

Šablona zajčka je v prilogi.  

 

 



CVETOČE DREVO 

Pripomočki:  

- roza in tempera barva 

- risalni list 

- rjav flomaster/barvica/voščenka 

- 8 vatiranih palčk ali košček vate in 

ščipalko 

- gumica 

 

Postopek: 

Z rjavim flomastrom/barvico/voščenko na risalni 

list nariši deblo.  

Vatirane palčke z gumico poveži v šop ter jih 

trdno pričvrsti. 

Roza tempera barvo iztisni na paleto, pomakaj 

vatirane palčke ter jih odtisni na veje drevesa. 

Izdelek lahko narediš tudi z roza krep papirjem ali roza prtički. Ali pa uporabi bele robčke, ki 

jih boš nalepil na drevo, kateremu si predhodno ozadje pobarval z modro barvo.  

Primeri izdelkov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TULIPANI 

Pripomočki:  

- A4 risalni list 

- Barvice in flomastri 

 

Postopek: 

Nariši travnik in tulipane s črnim 

flomastrom. 

Nato nebo in travnik razdeli na dele, ki 

so lahko različnih oblik.  

Vsak delček neba in travnika izpolni s 

flomastrom z različnimi vzorci, ter 

pobarvaj z različnimi odtenki barvic.  

Uporabi različne vzorce ter čim več 

odtenkov zelene, modre barve.  

 

 

 

 

 

 

ODPIHAJMO VIRUSE STRAN 

Pripomočki:  

- Vodene barvice ali tempere 

- Risalni list 

- Črn flomaster 

- Navaden bel papir 

- Slamica 

 

 

Postopek: 

S čopičem in vodo dobro razmoči željeno barvo. S čopičem prenesi barvo na risalni list in 

naredi veliko kapljo ter jo s pomočjo slamice razpihaj v več smeri. 

Ko boš imel željeno število razpihanih kapelj, počakaj da se izdelek posuši. 

 

 



  

 

 

Iz belega papirja izreži krogce 

različnih velikosti ter jih prilepi na 

mesta oči svojim virusom. S črnim flomastrom na bele krogce vriši oči. Svojim virsuom lahko 

dorišeš še nožice. Naj ti bo tale slika v spomin na čas, ko smo morali ostati doma in imeti šolo 

na daljavo. To bodo super zgodbe za vaše vnuke!  

 

  

 

Vse izdelke lahko prineseš pokazat v šolo, ko se spet dobimo v OPB-ju. Komaj čakamo, da 

vidimo kaj vse ste ustvarili! 

 

Učiteljice OPB  

 


