
 

 

PODIRANJE KEGLJEV 

Kegljamo lahko v stanovanju ali na prostem. 

 

 

 



 

 

 

Abraham “ma sedem sinov 
Ljudska 
 

Abraham “ma sedem sinov, 

sedem sinov, Abraham. 
Vsi so jedli, vsi so pili, 
vsi so delali tako. 
 
Vsi tako, vsi tako, 
vsi so delali tako. 
Vsi tako, vsi tako, 
vsi so delali tako. 
 - zdaj pokažemo različne gibe. Pesem se ponavlja, dokler se lahko spomnimo 

še kakšnega giba.  

 

 

POJDITE V NARAVO 

Lepo sončno vreme nas kar vabi v naravo. Toda pazite in se s svojo družino 
ne zadržujte blizu ostalih ljudi. 

 Skratka upoštevajte navodila NIJZ-ja.  

Ko pa ste enkrat na travniku, v parku ali v gozdu pa skupaj z otrokom s 
pomočjo gozdnega gradiva izdelajte slike, mandale ali celo kaj napišete na 
tla. Potrebujete le kamenčke, vejice, palice, plodove in seveda veliko 

domišljije. Slike oz. izdelka ne pozabite fotografirati.  

 

 



 

 

NAREDI SVOJ LABIRINT IN NAJ SE IGRA ZAČNE ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEGO IZZIV 
 

 

Gre za tri igre različnih težavnostnih stopenj, aktivnost lahko zato 
prilagajate starosti vašega otroka! 

1.) BARVNO ZAPOREDJE 

Iz kock, ki naj bodo enake velikosti in različnih barv, sestavite 
preprost stolp . S svinčnikom in barvicami ga na list papirja skicirate 
in pobarvate v ujemajočih barvah. Risbo in razstavljene kocke 
ponudite otroku, ta pa jih bo s sledenjem skice poskušal sestaviti v 
stolp, ki se ji bo ujemal. Da si risanje še malo olajšate, lahko namesto 
barvanja, na skicirane kocke le zarišete pikice, ki predstavljajo barvo 
kocke. 

 

 

2.) ZAPLETENA STRUKTURA 



 

 

Iz lego kock dveh različnih velikosti sestavite malo bolj zapleteno 
strukturo (zahtevnost spet prilagajate vašemu otroku).  

Poskušajte sestaviti ravno prav zapleteno strukturo, da bo otroku igra 
zanimiva in obenem ne preveč težka. 

Nato na list papirja skicirate enako strukturo. Ni tako potrebno, da 
strukture rišete 100 % natančno. Le toliko, da se vidi za velikosti 
katere kocke gre in kje v strukturi stojijo. Kocke nato pobarvate z 
barvicami v barvah kock. 

 

 

Najprej poskusite z lažjim zaporedjem, nato pa lahko po potrebi 
težavnost počasi stopnjujete in gradite malo bolj zapletene strukture. 

 



 

 

 

 

 

3.) MENJAVA VLOG 

Na tej stopnji pa lahko otroku predlagate, da poskuša sam sestaviti 
načrt oziroma izziv za vas. 

Načrt, ki ga naredi (še posebej majhen) otrok, najverjetneje ne bo 
tako natančen, kot vaš. Ne popravljajte oziroma ne komentirajte, kako 

bi ‘moral ’narisati, ampak sem izziv sprejmite in ga poskušajte 

sestaviti pravilno. Vaš otrok bo ponosen, da je tudi njemu uspelo 
narisati načrt za vas. 

Menim, da je najbolj pomembno to, da se imate ob aktivnosti lepo in 
se zabavate!  

 

 

Upam, da vam bo dejavnost všeč in boste na zabaven in sproščen 
način lahko spodbujali logično razmišljanje, prepoznavanje barv in 
ustvarjalnost pri svojem otroku.  



 

 

 

Igro lahko nadaljujete tudi na tak način, da otrok zlaga kocko na 
kocko (lahko tudi oblikuje hišo, figuro, žival…), vi pa ga posnemate. 
Vloge zamenjata.  

Igro se lahko igra več družinskih članov, vendar igro zlaganja vodi le 
eden, ostali ga posnemajo. Poskrbeti morate, da je na voljo dovolj 
enakih kock, glede na število igralcev. 

 

 

    NAGAJIVE HLAČE  

    (Mira Voglar) 

 

HLAČE DIDLDAČE 

SE NE PUSTIJO SLEČI! 

KOMUR SE POSREČI 

NAGAJIVE HLAČE SLEČI, 

DOBI DVE POLNI VREČI! 

 

PRIDE MEDVED 

BLA- BLA- BLA, 

TISTI MEDVED, KI VSE ZNA. 

VLEČE... VLEČE... 

HLAČ NE SLEČE. 

 

PRIDE ZAJČEK 

BLA- BLA- BLA, 

TISTI ZAJČEK, KI VSE ZNA. 

VLEČE... VLEČE... 

HLAČ NE SLEČE. 

 

PRIDE MIŠKA 

BLA- BLA- BLA, 

TISTA MIŠKA, KI VSE ZNA. 

VLEČE... VLEČE... 

HLAČ NE SLEČE. 

 

PRIDE BIBA 

BLA- BLA- BLA, 

TISTI BIBA, KI VSE ZNA. 

VLEČE... VLEČE... 

HLAČ NE SLEČE. 



 

 

 

PRIDE OČKABLA- BLA- BLA, 

TISTI OČKA, KI VSE ZNA. 

VLEČE…VLEČE 

HLAČE SLEČE! 

 

Zbrala in uredila Marinka Novak, vzgojiteljica 

 april, 2020.


