
 

 

AKTIVNO IN USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

OPB – 6. TEDEN  

Dragi učenci! Pošteno vas že pogrešamo… pa ravno sedaj, ko imamo zunaj najlepše vreme, ki 

bi ga z največjim veseljem izkoristili na šolskem igrišču. Mogoče pa še pride čas za to. Upamo, 

da ste zdravi in da tako tudi ostane. Učiteljice smo za vas zopet pripravile nekaj športnih, 

sprostilnih in ustvarjalnih dejavnosti, ki jih lahko opravite v prostem času. Veselo na delo! 

PESEM PREBERI SVOJIM STARŠEM: 

           Nekoga moraš imeti rad (Ivan Minatti)  

NEKOGA MORAŠ IMETI RAD, 
PA ČEPRAV TRAVE, REKO, DREVO ALI KAMEN, 
NEKOMU MORAŠ NASLONITI ROKO NA RAMO, 
DA SE, LAČNA, NASITI BLIŽINE,  
NEKOMU MORAŠ, MORAŠ, 
TO JE KOT KRUH, KOT POŽIREK VODE, 
MORAŠ DATI SVOJE BELE OBLAKE, 
SVOJE DRZNE PTICE SANJ, 
SVOJE PLAŠNE PTICE NEMOČI 
- NEKJE VENDAR MORA BITI ZANJE 
GNEZDO MIRU IN NEŽNOSTI -, 
NEKOGA MORAŠ IMETI RAD, 
PA ČEPRAV TRAVE, REKO, DREVO ALI KAMEN 
KER DREVESA IN TRAVE VEDO ZA SAMOTO 
- KAJTI KORAKI VSELEJ ODIDEJO DALJE, 
PA ČEPRAV SE ZA HIP USTAVIJO -, 
KER REKA VE ZA ŽALOST 
- ČE SE LE NAGNE NAD SVOJO GLOBINO -, 
KER KAMEN POZNA BOLEČINO 
- KOLIKO TEŽKIH NOG 
JE ŽE ŠLO ČEZ NJEGOVO NEMO SRCE -, 
NEKOGA MORAŠ IMETI RAD, 
NEKOGA MORAŠ IMETI RAD, Z NEKOM MORAŠ V KORAK, 
V ISTO SLED - 
O TRAVE, REKA, KAMEN, DREVO, 
MOLČEČI SPREMLJEVALCI SAMOTNEŽEV IN ČUDAKOV, 
DOBRA, VELIKA BITJA, KI SPREGOVORE SAMO, 
KADAR UMOLKNEJO LJUDJE. 

 

 



 

Zanimiva in poučna videa, kako ljudje vplivamo na Zemljo s svojimi dejanji ter 

na kakšen način, bi lahko svoj vpliv zmanjšali.  

https://www.youtube.com/watch?v=d3B-TgHzBRw 

https://www.youtube.com/watch?v=6XxuiQkUN9A 

 

Videa ti bosta v pomoč za lažje izpolnjevanje delovnega lista. 

https://www.youtube.com/watch?v=d3B-TgHzBRw
https://www.youtube.com/watch?v=6XxuiQkUN9A


 

 

 



 

3. – 5. razred: poišči skrite angleške besede. 

 

 

earth – zemlja 
reduce – zmanjšati 

reuse – ponovno uporabiti 
recycle – reciklirati 

green – zelena 
planet – planet 
life – življenje 

clean – biti čist/čista 
 



 

 

VESELA ZEMLJA 

Potrebuješ: 2 šabloni Zemlje, škarje, lepilo, trši papir, barvice/voščenke/flomastre 

Šablono natisneš, pobarvaš in izrežeš. Nato nanjo prilepiš oči, nasmeh. Iz zelenega papirja 

nareži 8 trakov in jih zgibaj tako da boš dobil roke in noge za žalostno in veselo Zemljo. 

Narediš lahko 2 Zemlji – veselo in žalostno. Na veselo boš na zadnjo stran napisal, kako bomo 

Zemlji ohranjanli nasmeh, na drugo stran žalostne Zemlje pa boš napisal s čim Zemlji 

škodujemo in jo žalostimo.  

 

 

 

Zemlja je žalostna kadar: 

 Med umivanjem pod tušem pustiš teči 

vodo. 

 Med umivanjem zob pustiš teči vodo. 

 Uporabiš preveč brisačk za brisanje rok. 

 Papir počečkaš in vzameš novega. 

 Sekamo drevesa v gozdovih. 

 Onesnažujemo ocean. 

 Pustimo luč, da sveti po nepotrebnem. 

 Kupim igrače, ki se jih prehitro naveličam 

in kupim naslednjič spet novo. 

 Ne ločujem odpadkov. 



 

 

 

 

Zemlja je vesela kadar: 

 Ločujem odpadke. 

 Plastiko ponovno uporabim za nove 

izdelke in si sam naredim iz nje igračo. 

 Doniram igrače, ki sem se jih naveličal. 

 Sadim drevesa in rastline. 

 Uporabljam čistila brez kemikalij. 

 Ugašam luči. 

 Pazim koliko vode porabim med 

umivanjem rok, tuširanjem in pranjem zob. 

 Uporabim obe strani papirja pri risanju in 

pisanju. 

 Prihranimo ostanke hrane od kosila za 

večerjo. 

 Hodim v šolo peš ali s kolesom. 

 Kupujem reciklirane izdelke, papir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAJ GRE NA KOMPOSTNIK  - PRAVILNO POVEŽI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLŽKI LEZEJO 

Potrebuješ: 

o karton, 

o kolaž papir, 

o elastika, 

o debelejša vrvica, 

o slamice, 

o barvice, 

o lepilo, 

o škarje, 

o luknjač 

1. Na karton nariši polžkovo nogo in jo izreži. Nariši tudi kroge za luknjice. 
 

 

 

2. Nogo polepšamo tako, da na tisto stran, kjer ni narisanih 
 krogov, nalepimo kolaž papir in ga ob robovih noge obrežemo. 
 

 
3. Tam, kjer so narisani krogi, z luknjačem naredimo tri luknjice. Skozi zgornjo luknjico napeljemo 
vrvico. Na koncih vrvice naredimo vozlička. Nastali so polžkovi rožički.    
 

 

 

 

4. Skozi stranski luknjici napeljemo elastiko in jo na hrbtni 
 strani zavozlamo. Njenih koncev ne odrežemo, da bomo  
polžka lahko pritrdili na slamico. 
 

5. Izdelamo polžkovo hišico. Iz kolaž papirja izrežemo 
2 cm širok trak in ga ovijemo okrog barvice, da se trak     
nakodra. 
 
 
6. Hišico nalepimo na sredino polžkove noge. Polžka z elastiko navežemo na slamico.  
 

 

 

                                                                                     Vir: Tatjana Ban in soavtorji: Otrok ustvarja



 

 

POMLADNI ŠOPEK 

Potrebuješ: 

o barvni papir, 

o škarje, 

o lepilo, 

o papirnati modelčki za mafine 

 

 

1. Iz barvnega papirja izreži cvet. Cvetovi so lahko različnih oblik in barv. Na sredino cveta prilepi modelček za mafine 

(lahko narediš tudi kroglico iz papirja). 

2. Za stebelce potrebuješ zelen papir v obliki pravokotnika in svinčnik (barvico). Svinčnik položi na rob traku in ga 

zavijaj do konca skupaj s papirjem. Svinčnik odstrani in stebelce na koncu zalepi skupaj.  

 

 

 

 

 

 

3. Odreži konico stebelca in nanj prilepi cvet. Iz več cvetlic bo tako nastal prelep pomladni šopek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZEMLJINA UMETNINA 

Potrebuješ: 

Velik okrogel predmet (pokrovka, pladenj) za obris velikega kroga, škarje, lepilo, modro in zeleno tempera 

barvo in čopič 

Hmm… ti je mami že kdaj rekla, da potrebuje kakšno umetnino, ki bi polepšala steno vašega hodnika ali dnevne 

sobe? Sedaj imaš priložnost! Mami naj ti na risalni list obriše krog – kakšna pokrovka ali okrogel pladenj ji bo 

v pomoč. Nato krog izreži in ga položi na časopisni papir. Pripravi si zeleno in modro tempera barvo  - zelena 

barva bo predstavljala kopno, modra pa morje.  

Zeleno tempera barvo nanesi na dlan in dlan poljubno polagaj na krog, glej da boš dobro razporedil obe barvi 

po Zemljini površini. V pomoč ti lahko priskočijo starši in ti na levo dlan nanesejo modro tempero na desno 

dlan pa zeleno. Tako lahko izmenično polagaš dlani po papirju. 

Umetnina naj se posuši, prilepiš jo na sredino čistega risalnega lista in pripravljena je za uokvirjanje.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RECIKLIRANE DRUŽABNE IGRE (igra vzeta iz knjige: Ban, T., 2008, Otrok ustvarja 3)  

 

 

Naj se igra začne! Starši bratec ali sestrica naj ti meče posodice kinder jajčkov, ti pa jih poskusi ujeti v usta 

medveda. Nato se zamenjajte. Zmaga tisti, ki ujame največ kinder jajčkov. 

 



 

 

 NOGOMET S SLAMICAMI (vir: Urgl, T. in Sila, A. – Ideje brez meje, 2012) 

 

Žogico lahko oblikuješ tudi iz papirja. 



 

NOGOMET (vir: Urgl, T. in Sila, A. – Ideje brez meje, 2012) 

 

Žogico lahko oblikuješ tudi iz papirja. 

 

 

 

 



 

LAČNA MUCA (vir: Urgl, T. in Sila, A. – Ideje brez meje, 2012) 

 

Namesto ptičkov lahko uporabiš kinder jajčke ali kroglice iz papirja. Muco postaviš na polico in ciljaš usta. 

Naredite lahko tekmovanje.  

 



 

LABIRINT (vir: Urgl, T. in Sila, A. – Ideje brez meje, 2012) 

 

Namesto lesene kroglice lahko uporabiš frnikolo ali kroglico iz papirja. 

 

 

 

  

 



 

 ˝ŠPARAVEC˝ ali hranilnik domače izdelave (vir: Urgl, T. in Sila, A. – Ideje brez meje, 2012) 

Potrebuješ: plastenko, pokrovček, kroglice iz slanega testa ali das mase, karton, olfa nož, trši karton za ušesa 

in repek, tempera barve ali še boljše akrilne barve, ki se obdržijo na plastiki. Črn alkoholni flomaster za oči in 

nos, lahko pa uporabiš tudi gumbke. 

Učencem 1. in 2. ter 3. razreda ne uporabljajte olfa noža, tu naj vam pomagajo starši in izrežejo odprtino na 

plastenki, ki je namenjena shranjevanju denarja.  

 

 


