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Zdravo, 

pred nami je podaljšan vikend, ki ga dajmo izkoristiti za to, da se zabavamo in 

si »napolnimo baterije«. 

• Ker bomo imeli ta vikend več časa, ga dajmo preživeti tudi kaj zunaj. Z družino 

se odpravite na sprehod (seveda nekam, kamor ne zahaja veliko ljudi). 

Poskrbi, da boste na sprehodu vklopili vsa svoja čutila. 

 

 

 

 

• Sprehod pa je tudi priložnost za zabavo. Tukaj pošiljam eno idejo, ki jo lahko 

predlagaš družini.  

Igra se imenuje »Za menoj« in pravila so čisto preprosta. Posnemati morate vse, kar 

naredi tisti, ki vodi skupino. Najprej določite kdo bo prvi vodil skupino. Vodja zakliče: 

»Za menoj!«, steče in preskoči npr. podrto drevo. Vsi drugi ga morajo posnemati pri 

tistem kar počne. Kdo katere od nalog ne more narediti dovolj dobro, je na vrsti kot 

naslednji vodja in zdaj on zakliče: »Za menoj!«. Jasno povejte kdaj je igre konec. 
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• Za delo nas motivirajo različne stvari. To so lahko: 

DOBRE OCENE, POHVALA STARŠEV, DOBER OBČUTEK USPEHA, POHVALA 

UČITELJA, ZANIMIVA UČNA SNOV, NAGRADA PO KONCU UČENJA, STRAH 

PRED NEUSPEHOM. 

Sedaj pa te prosim, da navedene besede razdeliš v spodnjo tabelo. Na prvo mesto daj 

tisto, kar tebe od naštetega motivira najbolj. Zakaj se lotiš učenja in šolskega dela? Na 

zadnje mesto daj tisto, kar te sploh ne motivira in ni nikoli razlog za učenje. Druge 

razporedi po pomembnosti. 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 

7. _______________________________ 

O svojem seznamu se pogovori s starši. Dobro je, da tudi oni vedo kaj tebe najbolj 

spodbudi k šolskemu delu. Zdaj med podaljšanim vikendom je čas tudi za take 

pogovore, ko nismo tako obremenjeni s šolskim delom. 

 

Kako si boš še popestril praznike in proste dni?       … Upam, da boš maksimalno 

užival.  

Učiteljica Nataša  


