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PROSTI Č AS V Č ASU KARANTENE – 1. DEL 

 V tednu, ko praznujejo mamice je tez je razveseliti svojo, c e z ivi v dru-
gem gospodinjstvu in je ne morete obiskati. Č e imate moz nost video 
klica ali pa zgolj telefonskega klica, lahko mamo poklic ete in ji vsi 
skupaj zapojete in zaigrate pesmico, ki ste jo prej dodobra povadili. 
Veselje zagotovljeno! 

 Oblikujte si domačo knjižnico. Pois c ite knjige, ki jih hranite doma 
ali pa si pomagajte z brezplac nimi e – knjigami ki so sedaj na voljo. 
Stars i berite otrokom, tudi tistim, ki znajo z e sami, ali pa preberite 
isto knjigo vsak zase. Pripovedujte o svojih doz ivljanjih, kako bi se vi 
poc utili kot glavni junak, bi ravnali enako ali drugac e…  

 e-knjige za otroke 
 e-knjige za mladostnike 

 Preds olskim otrokom lahko izdelate razne poligone po stano-
vanju. Uporabite kar imate doma – stole za plezanje c ez, mizo za 
plezanje pod, blazine za kotaljenje, toaletni papir za slalom, razne tra-
kove za skakanje (poloz ite jih lahko na tla npr. v obliki ristanca), 
volno za oblikovanje pajkove mrez e (ki jo prepletate med dvema 
stoloma), nogavice, ki jih oblikujete v z ogo in lonec za metanje na 
kos …. 

 Z otroki lahko spoznavate poklice - kar je tudi tema letos njega Ot-
ros kega parlamenta. Spoznavajte poklice, ki so v tem obdobju s e 
posebej pomembni. Otroci lahko gradijo iz raznih kock okolja v ka-
terih se odvijajo te doloc eni poklici (bolnis nica, policijska postaja, 
gasilska postaja, trgovina, lekarna, pos ta…) 

 Z najstniki se lahko odpravite na virtualni obisk muzejev, hkrati pa 
spoznate tudi mesto/drz avo, kjer se muzej nahaja. Na spletni strani 
so zbrani vsi vec ji muzeji in galerije, katere so na voljo da jih obis c ete 
virtualno.    

 Iz razlic nih materialov lahko izdelate »korona strašilo« ki bo od-
ganjal virus ;) Lahko ga izdelate iz kartona, blaga, embalaz e lahko pa 
tudi iz lego kock – naj bo le  c imbolj stras en oz. jih izdelajte vec , da 
bodo stras ili v vec  prostorih vas ega doma.  

Lutkovno gledališče – odlične predstave za otroke in mladostnike – ob vsakem 

opisu predstave je priporočljiva starost 

Najstniška predstava - Vihar v glavi 

https://www.biblos.si/kategorija/e-knjige-za-otroke
https://www.biblos.si/kategorija/e-knjige-za-mladostnike
https://www.racunalniske-novice.com/triki/v-casu-koronavirusa-na-virtualni-sprehod-po-teh-muzejih.html
https://www.racunalniske-novice.com/triki/v-casu-koronavirusa-na-virtualni-sprehod-po-teh-muzejih.html
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video
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Predstave za predšolske otroke - Hiša otrok 

Mladinsko gledališče - za starejše 

Pravljica - Zgodba o zmaju Koronarju 

Poizkusi - Hiša eksperimentov 

Igre - brezplačni dostop do hitrostne poštevanke in še več  

 

 

https://www.hisaotrok.si/predstave-na-daljavo/
https://mladinsko.com/sl/novice/154/nas-program-se-seli-na-splet/
https://www.delo.si/polet/poletova-telovadba-duha-za-najmlajse-o-hudobnem-zmaju-koronarju-1-del-291671.html
https://www.he.si/e-ksperimenti
https://shop.valueaddgames.com/izdelek/hitrostna-postevanka/
https://shop.valueaddgames.com/izdelek/hitrostna-postevanka/

