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PROSTI Č AS V Č ASU KARANTENE – 2. DEL  

V novem sklopu kreativnic in idej za preživljanje karantene, vam na prvem me-

stu objavljam povezavo, kako si lahko sami z materialom, ki ga zagotovo imate 

doma in brez šivanja, ustvarite masko, ki je postala naš »modni dodatek« prav 

vsakič, ko se odpravimo od doma. Ustvarite si lahko vsak svojo, otroci bodo radi 

sodelovali, sploh če se pretvarjate, da boste kakšni posebni suerjunaki s temi 

maskami, ki se bojujejo proti koronavirusu. Za točna navodila in potek izdelave 

KLIKNITE tukaj. 

Na svojem FB profilu vsak dan ob 18.30 bere pravljice Boštjan Gorenc Pižama, 

ki po vsaki pravljici poda nadvse zanimivo in zabavno kreativno nalogo za nje-

gove poslušalce. PAVLJICE by Pižama 

Tudi v tem tednu vam priporočam nekaj virtualnih predstav, ki si jih lahko 

ogleda vsa družina. Otroci po ogledu predstave pogosto dobijo razne zamisli in 

željo po ustvarjanju in nastopanju. Dajte jim čas in prostor da se izrazijo (časa 

nam tokrat ne primanjkujeJ) 

 Gledališ ke predštave Lutkovnega gledališ č e Maribor  
 Plešni teater Ljubljana, predštava JURIJ MURI V AFRIKI PLES E za ot-

roke 3+  
 Slovenško ljudško gledališ č e Čelje, predštava PEKARNA Miš MAš  Svet-

lane Makarovič  

Dejavnost, ki vas bo zelo umirila in sprostila je tudi BARVANJE. Barvajte vsak 

zase ali skupaj z otroki. Barvanje povečuje koncentracijo in krepi motorične spo-

sobnosti in ustvarjalnost. Na možgane ima podoben učinek kot meditacija.  

Poiščite si pobarvanke, če imate možnost, si jih lahko tudi natisnete. Jaz pošiljam 

povezavo do čudovite pobarvanke, slovenske slikarke in ilustratorke Mojce Fo.  

Otrokom lahko pripravite LOV NA ZAKLAD S Č UTILI.  
Lišt razdelite na 4 dele in v však del zapiš ite: SLUH, VOH, VID, OTIP .  
V okvirju SLUH morajo otroči šliš ati nekaj tihega, nekaj glašnega, nekaj 
ponavljajoč ega, nekaj oddaljenega, ptič ka, z uz elko, č loveš ki glaš.  
V okvirju VOH morajo otroči zavohati nekaj diš eč ega, nekaj šmrdeč ega, nekaj 
šladkega, nekaj švez ega, nekaj zatohlega.  
V okvirju VID naj poiš č ejo nekaj švetlega, nekaj temnega, nekaj pišanega, 
nekaj velikega, nekaj majhnega.  
In v okvirč ku OTIP morajo otipati nekaj trdega, nekaj mehkega, nekaj 
mrzlega, nekaj toplega, nekaj lahkega in nekaj tez kega. Všako štvar, ki jo 
najdejo tudi zapiš ejo oz. zapiš ite vi. Aktivnošt še lahko igrate zunaj ali v 

https://destilator.si/prigode/ta-hitra-maska-za-obraz-naredi-sam-brez-sivanja-pralna-reciklirana/
https://www.facebook.com/BGPizama/
https://4d.rtvslo.si/oddaja/lutkovna_predstava/173251139
https://vimeo.com/88232971
https://youtu.be/bdnxezRDB-0
http://www.fo.si/uploads/5/4/8/7/5487378/pobarvanka_2020.pdf
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naravi. V različ nih delih dneva. Zabava zagotovljena. 

Za konec pa še ustvarjalnica za praznik, ki prihja…  

 

Velikonočni zajček iz nogavice. 
Za izdelavo zajčka boste potrebovali: 

nogavico (najbolje da tiste, brez 

para), riž, škarje, vrvico, flomaster. 

Nogavico do polovice napolnite z 

rižem (pomahajte si z žlico).  

Nato s prsti nežno stisnite riž, tako da 

oblikujete dva dela - trup in glavo 

zajčka. Zgornji naj bo manjši-glava, 

spodnji večji-trup. Z vrvico ločite 

oba dela. Zgornji del nogavice, torej 

tisti, v katerem ni polnila, zarežite s 

škarjami. Nastala bodo zajčkova 

ušesa.  

Njegov obrazek poslikajte s flomas-

trom: narišite mu oči in usta. Prila-

gam slikico našega zajčka… 


