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Zdravo, pred nama je že najina druga ura na daljavo. 

Kako ti je šlo učenje ta teden? Si uspel vpeljati kakšne izboljšave? Si za preživljanje 

prostega časa preizkusil tudi kaj novega? 

1. Ker je pred nami vikend, lahko pripraviš večerno aktivnost za vašo družino. Da 

se boste nasmejali in se skupaj fino imeli. Mogoče vas bo celo presenetilo kaj 

boste izvedeli drug o drugem. Čas, preživet z družino, je najbolj dragocen. 

Nareži papir v velikosti kart (npr. Enke) in na vsak listek zapiši en stavek: 

• Naša družina je posebna, ker … 

• Če bi ta vikend lahko počel karkoli, bi … 

• Če bi lahko svojo sobo prebarval v katerokoli barvo, katera barva bi to bila? 

• Če bi imel krila, kam bi poletel? 

• 5 stvari, ki jih imam rad na sebi? 

• Najljubša stvar v tem tednu? 

• Nekaj, kar me spravi v smeh? 

• Če bi bil cel teden brez televizije, kaj bi namesto tega počel? 

• Najljubši spomin na družino. 

• Vsakemu članu družine povej, zakaj ga imaš rad. 

Z družino se usedite okoli mize na katero daj listke, ki jih obrneš narobe. Vsak obrne 

en listek in odgovori nanj, vse dokler niso vsi listki obrnjeni. 

 

2. Zagotovo boš med vikendom odšel tudi na sprehod. Ne 

pozabi opazovati narave okoli sebe! In takšen umetnik kot 

si, boš zagotovo hitro dobi navdih, da tudi zunaj ustvariš 

kakšno umetnino – ampak ne pozabi, ne velja trgati rastlin. 

Med sprehodom naberi vejice, listke, plodove in sestavi 

svojo sliko. Tukaj je primer naravne umetnine, ti pa le 

uporabi svojo domišljijo. 

 

 

3. Tukaj je še en izziv zate, ki ti lahko popestri kakšen odmor 

med učenjem. Preriši sliko na list papirja in najdi rešitev. 

Narisati moraš 3 črte. Ena črta povezuje obe števili 1, 

druga črta povezuje obe števili 2 in tretja črta povezuje obe 

števili 3. ČRTE SE MED SEBOJ NE SMEJO SEKATI. 

Okvir  se ne šteje kot črta. 

 

Ne pozabi razmišljati izven okvirjev in vedi, da rešitev 

vedno obstaja. Izziv pokaži še ljudem s katerimi živiš in si s 

tem popestrite prosti čas. 

 


