
           DRUŽBA  
 

- Naučite otroka samostojnosti, čim več naj opravi sam. 

- Pomaga naj pri hišnih opravilih 

- Pri obroku vztrajajte, da sedi na stolu pri mizi, brez uporabe dodatnih 

medijev. Uporablja naj pribor. 

- Kuhajte, pecite otrokovo najljubše kosilo, piškote, pri tem naj čim več 

pomaga, nered v kuhinji pa ob užitku in ugodju, ki ga otrok doživlja, ni 

bistvenega pomena. 
 

 

 

        NARAVA  

 
- Maksimalno izkoristite lepo vreme, raziskujte bližnji travnik, gozd…. 

- NAUČITE GA POMEMBNOSTI HIGIENE 

- Vrtnarite 

- Izkoristite naravne materiale za ustvarjanje 
 

 

  



 

 

         JEZIK 

 
- Spodbujajte otroka, da čim več govori, opisuje, pripoveduje,…. 

- Veliko se pogovarjajte in opisujte vse kar počnete med kuhanjem, na 

sprehodu, na vrtu… 

- BERITE!  

- Na povezavi: https://www.audibook.si/, lahko berete in poslušate 

pravljice brezplačno, samo prenesete aplikacijo in dostopate do knjig in 

zvočnih pravljic 90 dni brezplačno. 

- Igrajte se z rimami. Povejte eno besedo in izzovite otroka, da najde 

rimo. 

- RAJALNA IGRA: 

BIBA BUBA BAJA 

PLEŠE RINGARAJA, 

MALO SEM IN MALO TJA 

BIBA STOPA ENA, DVA. 

NA DVORIŠČU BUCI BUC 

DREMLJE, DREMLJE ČRNI MUC. 

ČRNI MUC SE PREBUDI … 

BIBE NI, NI, NI (zraven gibalno ponazarjajte). 
 

 

  

https://www.audibook.si/


 

 

        GIBANJE 

 
- Izkoristite lepo vreme… Na dvorišču, na travniku ali v gozdu pripravite 

poligon. Na dvorišču si lahko pomagate s kredami, na travniku in v gozdu 

z materiali, ki jih najdete (preskakovanje krtin, vej; hoja po podrtem 

deblu; tek med drevesi; skrivanje; itd….). Pripravite lahko raznolike 

poligone (za hojo, za vožnjo s kolesom, poganjalcem, skirojem, rolerji…) 

- V stanovanju lahko uporabite pleskarski trak in izdelate cesto, otrok naj 

se igra z avtomobilčki, pogovor lahko usmerite na pravila in obnašanje v 

prometu. 

- Prenašanje predmetov iz ene strani na drugo (npr. na žlico jim nastavite 

kamenček, prenesejo naj ga na drugo stran dvorišča ali stanovanja tako, 

da ne pade.) 

- ČARANJE: izberite predmet, ki predstavlja čarobno palico in čarajte 

(npr. »hokus, kokos, otroci spremenite se v muce, žabe, krokodile…. 

Lahko uporabite živali, predmete, …) 

- KIPI: poiščite piščalko ali kakršnokoli glasbilo. Ob zvoku se otroci 

gibljejo, v tišini se spremenijo v kipe. 

- Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM pa lahko 

potelovadite z Juvijem. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM


 

 

         UMETNOST  

 
- Iz odpadnih materialov si izdelajte instrumente in jih uporabite pri igri 

KIPI. Povezave v pomoč: 

https://www.youtube.com/watch?v=2HboAKWhxB8, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri_ePDa7a2o. 

- Na povezavi: https://malijunaki.si/ si lahko brezplačno naprintate 

pobarvanke 

- Na tla zalepite VELIK list papirja in prepustite otrokom naj rišejo po 

lastni domišljiji na trebuščku 

- Pobarvajte velikonočna jajčka  

- Tudi iz kamenja lahko nastane marsikaj (pobarvajte ga; zalepite v sliko, 

…) 

- Iz lesa, če ga imate na voljo lahko izdelate zajčke in ovčke  
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2HboAKWhxB8
https://www.youtube.com/watch?v=Ri_ePDa7a2o
https://malijunaki.si/


- Izkoristite papir, izdelajte pomladno dekoracijo  

     

     
 
 

 

 

        MATEMATIKA 
- Ko ustvarjate z barvami jih poimenujte. 

- Opazujte vzorce, izdelujte vzorce… 

- Iskanje barv. Povejte otroku, da se boste igrali igro barv, poimenujte 

barvo, otrok naj v prostoru s prstom pokaže na barvo. 

- Izkoristite igrače doma (kocke), oblikujte zaporedja, vzorce... 
 

 


