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In sva že pri 3. uri na daljavo! 

Kako si se imel med vikendom? Si preizkusil vaje, ki sem ti jih poslala? Danes ti jih 

pošiljam še nekaj z namenom popestritve učenja in prostega časa. Ne pozabi pa na 

dobro organizacijo dela preden se lotiš nalog. Izpiši si kaj vse te čaka danes, razmisli 

kaj boš naredil kdaj in ne pozabi na odmore. 

V nadaljevanju najdeš nekaj kratkih vaj za razgibavanje svojih možganov pred 

učenjem ali med odmorom: 

1. Hitre vaje za možgane: 

 

- Naštej 10 živali na črko P. 

- Sestavi poved, ki vsebuje M kot začetno črko posameznih besed (primer za 

črko S: Sara se smuča) 

- Poišči čim več rim na besedo lonec. 

- Zapiši 5 besed, ki se končajo na črko O. 

 

2. Možgane lahko razgibavaš z igranjem igre Sudoku na spletu. Izberi si 

primerno težavnost zase: 

http://sudokuonline.si/ 

 

3. Če ti pa ostane kaj prostega časa pa lahko ta čas izkoristiš, da ustvariš 

družabno igro, ki lahko zabava vso družino. Ustvari si čisto svojo družabno 

igro Mikado. Ali si vedel, da je Mikado stara japonska beseda, ki pomeni 

»japonski cesar«. Navodila najdeš v nadaljevanju. Pozorno jih prebere in bodi 

natančen pri izdelavi: 

Potrebuješ: 

- Ovojni ali barvni papir za 
dekoracijo 

- Svinčnik 

- Šilček - Škarje 
- Karton - Lepilo v stiku in tekoče lepilo 
- Barvne flumastre - Palčke za nabodala 
- Dolgo in kratko kartonasto cev 

(npr. tulec od wc papirja in 
papirnatih brisačk) 

 

 

http://sudokuonline.si/
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Postopek izdelave: 

1. Vstavi eno od palčk za nabodala v daljšo 

kartonasto cev. Na njen vrh dodaj krajšo cevko in 

označi, do kod sega palčka. Skrajšaj krajšo cevko, 

da bo le še nekoliko daljša od palčke. 

2. Odrezan kos prečno prereži in prilepi v krajšo cev 

tako, da polovica gleda iz nje. 

3. Nasprotni rob namaži s tekočim lepilom in ga 

postavi v kos kartona. Počakaj, da se lepilo posuši, 

nato odreži presežek kartona. Enako naredi na 

enem koncu daljše cevi. 

4. Na oba konca prilepi krog ovojnega papirja. Del 

papirja, ki sega čez rob, nareži na resice. 

Zapogni jih prek roba in prilepi na obod 

cevke. 

5. Ovojni papir premaži z lepilom v stiku in ovij 

obe cevki. Odvečni papir odreži. 

6. S šilčkom priostri oba konca palčk za 

nabodala. Razdeli jih na nekaj vrednostnih 

skupin in jih označi z barvnimi obročki. To 

najlažje narediš s flomastri. Eno palčko celo 

pobarvaj črno – ta prinese največ točk. 

Vir: Rippol, O., Izdelajmo si igrače: zabavno ustvarjanje 

  

Vesela bom, če pošlješ sliko svojega izdelka na elektronski naslov: 

natasa.hauzer@gmail.com. 

Želim ti uspešen teden. 

 

Nataša 
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