
POZDRAVLJENI KORENJAKI!    

Čas mineva in že je tu mesec MAJ. Še vedno smo doma in upava, da se kmalu srečamo. Da vam bo 

čas hitreje minil, vam pošiljava nekaj idej za preživljanje časa doma. Pogrešava vas zelooo!  

 

Nada in Sonja 

 

1. IGRE ZUNAJ – GIBAJMO SE VSI V DRUŽINI 

Dokler nam vreme dopušča in se lahko gibljemo v krogu družine, se igrajmo čim več na 

svežem zraku, srkajmo vitamin D in se imejmo lepo. Ob tem seveda upoštevamo priporočila 

NIJZ glede preprečevanja okužb. Upoštevajmo, da so igrala še vedno zaprta in upajmo, da ta 

ukrep čimprej sprostijo. 

SKRIVALNICE                                                   KOLESARIMO 

      

RIŠIMO S KREDAMI                                                    SKAČIMO RISTANC 

      

 



LABIRINT Z VRVJO                                                              CILJAJMO TARČE 

       

2. PESMICA 

Naučimo se novo pesmico in ponovimo že znane: Trije Korenjaki, Jaz imam pa goslice, Pikapolonica, 

Rokavička – Kaj delajo živali pozimi, Metuljček cekinček, Kuža Pazi, Leze leze polžek, Zajček 

Dolgoušček… 

Padaj, padaj mili dežek (M. Voglar) 

Besedilo:    

Padaj, padaj, mili dežek, 

rožice so žejne, dobro jih zalij!            

 

Sijaj, sijaj, toplo sonce, 

rožice, glej, zebe, z žarki jih pokrij! 

 

Pihaj, pihaj, hladni veter, 

rože bi plesale, vrti jih močno!       

 

 

Pridi, pridi, temna noč, 

rože zdaj bi spale, svet zavij v temo!  
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Slikopis pesmice: 

 

 



3. USTVARJALNI KOTIČEK 

VETRNICA – starši naj ti pomagajo izdelati vetrnico. 

Za izdelavo vetrnice potrebujete: 

Barvni kolaž papir, palice (tudi paličice za ražnjiče) ali slamice ali barvice ali kuhalnica, 

žebljičke ali bucike, lepilo (za papir), škarje, ravnilo in svinčnik. 

 

Potek izdelave 
 

1. korak: Na barvni kolaž papir narišite kvadrat in ga izrežite – mere 14 x 14 centimetrov. 

2. korak: Na kvadrat narišite diagonali. Lahko papir preprosto prepognete, da oblikujete 

trikotnik in rob učvrstite. Kvadrat nato razprete, prepognete v drugo smer in ponovno 

poudarite rob. 

Sedaj od sredine kvadrata odmerite na vseh štirih premicah 1,5 centimetra. To je točka, do 

katere zarežite s škarjami.  

3. Korak: Na sredini kvadrata in na vseh štirih kotih naredite majhno luknjico. 

4. korak: Pripravite si majhen košček plutovine (zamašek) ali gume. Iz barvne lepenke izrežite 

majhen krogec (uporabite lahko škarje z valovitim rezom) in ga na sredini preluknjajte. 

5. korak: Sedaj zavihajte krajce kvadrata proti sredini, nanjo položite krogec iz lepenke in vse 

skupaj prebodite z žebljičkom. 

9. korak: Na zadnji strani vetrnice na žebljiček nataknite košček plute ali gume, nato pa 

pritrdite vetrnico na palico. Pomagajte si s kladivom. 

Vam je uspelo? Preprosto, kajne? Vetrnice bodo otrokom služile za zabavo, vi pa jih lahko 

uporabite za lično dekoracijo.  

 



4. PRAVLJICA 

Slikopis: otrokom preberite pravljico, pozneje pa jo ob slikopisu lahko obnovijo sami, pripovedujejo, 

kaj dodajo in si sami izmislijo kakšno svojo podobno. 

 

 

 

 



 


