
 

 
Osnovna šola Gornji Petrovci 

Gornji Petrovci 2 
9203 Petrovci 

Tel.: 02 − 556 − 90 − 20 
  

 
http://www.os-gpetrovci.si 

E-mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si 
Davčna številka: 61749206 

Številka:  /2019-2020 
DATUM: 29. 8. 2019 

  

 

 

IDEJE  

za ustvarjalno 

preživljanje 

PROSTEGA ČASA 
 

 

 

 

Pripravile učiteljice podaljšanega bivanja 



Pozdravljeni učenci/učenke in starši! 

Znašli smo se v času sprememb, prilagoditi se moramo situaciji, jo pogledati iz vseh plati 

in zornih kotov ter iz situacije izčrpati najboljše kar se da, seveda pa ob tem ne smemo 

pozabiti na skrb za sebe in za druge. 

Situacija nas je vse skupaj prisilila, da ostanemo doma. Da bi ta čas čim bolje izkoristili 

smo vam pripravili nekaj idej, kako si lahko popestrite svoj dan in ga ob vseh drugih 

dejavnostih, opravljenih učnih obveznosti in rutini preživite čim bolj ustvarjalno. 

Pa najprej nekaj dejstev o prostem času s strokovnega vidika. 

»Ljudje, ki živimo v modernih družbah ne potrebujemo le počitka, ampak tudi 

dejavnosti v prostem času, da se znebimo stresa, ki ga prinese delovno življenje. V 

pravem pomenu, lahko prostočasne dejavnosti opredelimo kot pozitivno dejavnost 

mnogih delovnih ljudi, ki uživajo in sodelujejo v njih izven delovnega časa, kar lahko 

izboljša nekatere njihove sposobnosti. Značilnost sodobne opredelitve prostega časa je, 

da je preživljanje le-tega aktivno in ustvarjalno in ne le pasivno. To moderno dojemanje 

prostega časa je posledica dogajanja na področju izobraževanja, množičnega 

komuniciranja, priljubljene literature in glasbe, kulturnih izkušenj ljudi (Terzioglu in 

Yazici, 2003, v Dalaman 2013).« 

Situacija je sedaj takšna, da imamo nekoliko več časa za preživljanje prostega časa in 

želimo, da to izkoristite kar se da ustvarjalno in kvalitetno. 

Ideje za ustvarjalno preživljanje prostega časa, ki smo jih zbrali so iz različne literature, 

iz raznih spletnih strani za preživljanje prostočasnih dejavnosti in v sodelovanju z 

drugimi učitelji podaljšanega bivanja ter namenjene predvsem za učence nižje stopnje 

(ni pa nujno, lahko je zabava za majhne in velike). 

 

 

 

Učenci, pričnimo … 



Preden začneš svoj dan ne pozabi na zajtrk. Zajtrk si lahko pripraviš tudi 

sam. Ideja za tvoj super zdrav zajtrk … 

Potrebuješ: 

 lonček/skodelica 

 ovsene/pirine kosmiče 

 navadni ali kakršenkoli drugi 

jogurt  

 mleko po želji 

 ščepec cimeta 

 sadje po lastni izbiri 

 med (po želji) 

 košček čokolade ali žlička kakava 

V lonček/skodelico si nasuj kosmiče. Kosmiče prelij z jogurtom, po potrebi ali želji lahko 

dodaš še malo mleka. Dodaj ščepec cimeta in posladkaj z medom. Dodaj sadje po izbiri 

(sadje lahko tudi zmiksaš). Če si sladkosned si lahko na vrh nadrobiš košček čokolade ali 

pa čokolado nadomestiš s kakavom. 

Iznajdi recepte še za druge zdrave zajtrke s sestavinami, ki jih imaš doma na voljo. 

Uporabi domišljijo! 

Po zajtrku je čas, da urediš vse šolske obveznosti, ki jih imaš za tisti dan, 

če jih nimaš, utrdi že naučeno snov, beri … 

Po tem je čas, da se sprostiš. Sprostiš se lahko na različne načine: 

 pojdi na svež zrak, 

 pojdi poskrbet za živali, če jih imaš,  

 povprašaj starše/skrbnike, če rabijo tvojo pomoč (odnesi smeti, prezrači 

prostore, pomagaj pri vsakdanjih opravilih), 

 poslušaj umirjeno glasbo https://www.youtube.com/watch?v=Kad5ZP0unoY … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kad5ZP0unoY


Nato sodeluj pri pripravi kosila. Veliko lahko pomagaš. Pred kosilom 

pripravi mizo, krožnike in pribor. Po kosilu pomagaj pospraviti.  

Ne pozabite na temeljito umivanje rok! 

Po kosilu si vzemi nekaj počitka, potem pa sledi akcija …  

Če je lepo vreme pojdi oziroma pojdite z družino na sprehod v naravo v gozd.  

 Igrajte se pomladne detektive in iščite znanilce pomladi. Lahko tudi tekmujte kdo 

jih najde več in kdo prej.  

(zvonček, kronice, žafran, regrat, forzicija, 

trobentice, narcice, mladi list na drevesu …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lahko ustvarite umetnine iz naravnih materialov ter jih fotografirate. 

 

 Naravni material naberite, da boste lahko ob slabem vremenu ustvarjali. 

 

 

 

 

 Igrajte se igro tri v vrsto iz naravnih materialov.  

 

 

 

 

 

 

 Igrajte se z žogo. 

 Vozite se s kolesom, skirojem, rolerji … 

 Igrajte se skrivalnice. 



 Telovadite (spomni se vseh ur športne vzgoje in razgibaj svoje starše ali 

brate/sestre). 

 Znajdite se in iznajdite kakšno svojo zamisel za preživljanje časa v naravi. V 

pomoč ti/vam je lahko: https://www.pinterest.com/ (game in nature). 

 Pomagajte staršem/skrbnikom pri urejanju okolice ter vrtnarjenju. 

 

Če je vreme slabo je čas za dejavnosti v hiši ali stanovanju. 

 Meduza 

Pri tej igri potrebujemo balon. Balon postavimo na tla. Balon predstavlja 

meduzo, ki nas lahko opeče, zato jo poskušamo odgnati stran od sebe, ne da bi 

se je dotaknili. Mahamo z rokami, nogami, pihamo ... Otroka spodbujamo, da 

si izmisli svoj način, da premakne balon stran od sebe. Naj bo čim bolj 

ustvarjalen. S to igro otrok razvija sposobnosti iskanja lastnih rešitev gibalnih 

problemov. 

 

 Vroče/hladno 

Eden izmed učencev gre iz razreda (iz sobe), da medtem drugi skrijejo znan 

predmet. Ko se igralec vrne, ga drugi usmerjajo z vzkliki VROČE (če se je 

predmetu približal) in HLADNO (če se je od predmeta oddaljil). 

 

 Pajkova mreža  

Za igro potrebujete krep papir, ki ga narežete na 

dolge trakove in prilepite na obe strani sten. 

Najbolje, da uporabite trak za zaščito pri beljenju. 

Trakove prilepite na različne načine, kot je 

prikazano na fotografiji. Cilj igre je priti na drugo 

stran, čez pajkovo mrežo, da bi čim hitreje ubežali 

pajku in da med tem ne bi strgali papirja.  

 

 Mini hokej s copatom. 

Igra poteka sede na tleh, s copatom na eni roki, ki je roka, ki podaja žogico. Če 

nimate žogice, jo lahko naredite iz papirja in lepilnega traku. 

https://www.pinterest.com/


 Namizni tenis. 

Če nimate loparja bo primerna (še bolj bo zabavno) rezalna deska z ročajem in 

žogica, ki se odbija. Najprej prenašajte žogico na loparju v hoji, nato jo začnite 

odbijati samo par cm nad loparjem, nato menjajte roki, nato žogico odbijajte 

(ne pozabi, malo nad loparjem) vmes pa obračate lopar (kot bi odbijali 1x z 

dlanjo, drugič s hrbtno stranjo dlani). To ponovite tudi v hoji. In vzvratno. In z 

drugo (slabšo) roko. In nadaljuješ v steno, tako, da stojiš zelo blizu in narediš čim 

več odbojev, brez, da ti žogica pade na tla. In ko te vaje ponoviš večkrat, 

«zavzameš« še največjo mizo doma in poskusiš s pravo igro. Lahko sam v steno z 

odbojem od mize ali pa v paru z bratom, sestro, starši … 

 

 Ustvarjajte. 

Ideje za ustvarjanje lahko najdete na tej strani https://iheartcraftythings.com/insects-

arts-crafts-

ideas.html?fbclid=IwAR0bz2rpNxzl5eM348oIon2kcGMhx0iGFvawTXhLicFjNhXHx8RdsywaFEQ 

še bolje pa je če ste ustvarjalni in ustvarjate po navdihu in po svojih zamislih. 

 

Ne pozabi na prihajajoči materinski dan. Lahko izdelaš zelo enostavno rožo. 

Rabiš slamico, barvni papi, lepilni trak in škarje. 

https://www.youtube.com/watch?v=1N-IK6gaVTI 

 

 Pripravite si slano testo in ustvarjajte s testom. 

Potrebujete 2 lončka moke, 2 lončka soli ter 1 lonček 

vode. Vse sestavine zmešajte v posodi in jih dobro 

pregnetite. Nato sledi zabava. Testo pa lahko hranite 

v hladilniku nekaj dni. 

Izdelki se lahko tudi 

zapečejo. Pečeš jih skupaj s 

starši 10 min na 180 stopinj. Ko se izdelki shladijo jih 

lahko pobarvate s tempera ali vodenimi barvami. 

 

 

https://iheartcraftythings.com/insects-arts-crafts-ideas.html?fbclid=IwAR0bz2rpNxzl5eM348oIon2kcGMhx0iGFvawTXhLicFjNhXHx8RdsywaFEQ
https://iheartcraftythings.com/insects-arts-crafts-ideas.html?fbclid=IwAR0bz2rpNxzl5eM348oIon2kcGMhx0iGFvawTXhLicFjNhXHx8RdsywaFEQ
https://iheartcraftythings.com/insects-arts-crafts-ideas.html?fbclid=IwAR0bz2rpNxzl5eM348oIon2kcGMhx0iGFvawTXhLicFjNhXHx8RdsywaFEQ
https://www.youtube.com/watch?v=1N-IK6gaVTI


 Išči predmet na določen glas 

Število igralcev: 2 ali več 

Igralca tekmujeta, kdo bo našel več 

predmetov na določen glas. 

Npr.: predmeti na glas A - avto, ananas... 

Lahko iščemo predmete na vse glasove v 

abecedi. 

Zraven lahko zapisujemo črke in utrjujemo abecedo. 

 

 Trganka 

Lahko pa se danes ali v naslednjih dneh lotite trganke – motiv, ki ga izdelate iz 

koščkov barvnega papirja (kolaž papir, barvni listi, reklame). Najprej si pripravite 

podlago z motivom gozdne živali, rože, predmeta … Natrgan barvni papir 

(majhne koščke) polagaš na pripravljeno podlago in ga zalepiš. Če uporabiš 

domišljijo nastanejo krasni izdelki. 

 

 Oglej si predstavo (preko spleta, seveda). 

Ljubljanska gledališče ima tudi nekaj zanimivih predstav na spletu. 

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video 

 

 Ostani doma. 

Na različne načine napiši besedno zvezo: 

ostani doma. Skupaj s starši lahko sliko 

objavite na spletu in s tem spodbudite ostale, 

da se držijo trenutnih navodil in ostajajo 

doma, če le lahko. 

 

VELIKO ZABAVNIH IGER NAJDETE ŠE NA STRANI NIJZ V PDF OBLIKI, KI SI JO 

LAHKO SHRANITE: https://www.nijz.si/sl/publikacije/igranje-za-znanje-prirocnik-za-izvajanje-

rekreativnih-odmorov-v-vrtcih-in-osnovnih-solah 

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video
https://www.nijz.si/sl/publikacije/igranje-za-znanje-prirocnik-za-izvajanje-rekreativnih-odmorov-v-vrtcih-in-osnovnih-solah
https://www.nijz.si/sl/publikacije/igranje-za-znanje-prirocnik-za-izvajanje-rekreativnih-odmorov-v-vrtcih-in-osnovnih-solah


Dopoldan ali popoldan pa lahko izkoristiš, da pomagaš domačim pri 

pripravi kakšne zdrave sladice, ki jo boste sigurno potrebovali za krepčanje 

po vseh izvedenih dejavnostih.  

Nekaj enostavnih receptov: 

 Hitri mafini: https://www.youtube.com/watch?v=ec8v6kVSwD4 

 Domača frutabela. 

Potrebuješ: 

- 3 pesti (kombinacijo) svojih najljubših oreščkov (mandlji, lešniki, brazilski 

oreščki,...) 

- 1 pest suhega sadja (marelice, goji jagode, marelice...) 

- 1-2 pesti kosmičev (riževi, ovseni, pirini,...) 

- 4 žlice medu 

- cimet 

- 4 žlice zmehčanega masla 

- 50 g sesekljane čokolade 

- bela/temna čokolada za premaz 

Oreščke z nožem sesekljamo, da dobimo različne velikosti ter dodamo vse ostale 

sestavine. Maslo narežemo na lističe. Vse skupaj z rokami dobro premešamo, maslo se 

mora razpustiti. Vsebino razporedimo na pekaču, obloženem s peki papirjem. Maso 

sadno žitnih kosmičev pečemo kakšnih 20 minut na 180 stopinj.  

Ko se ploščica ohladi in ne bo več tako mehka, jo razrežemo na ploščice. Ploščice 

premažemo s stopljeno čokolado. 

 Hitra sladica v kozarčku. 

Potrebuješ navadne piškote, jogurt po želji 

(grški, sadni, navadni, vanilijev) ter sadje (po 

želji). 

Napolni kozarček z predhodno zdrobljenimi 

piškoti. Nato na piškote dodaj jogurt in po 

vrhu dodaj še sadje. Po želji lahko okrasiš še s 

čokolado, mrvicami … uporabi domišljijo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ec8v6kVSwD4


Zvečer izkoristite čas za pogovore o minulem dnevu, za branje kakšne 

knjige/pravljice, družabne igre (Človek ne jezi se, Črni Peter, Enka, 

Monopoli …), morda ogled kakšnega kvalitetnega filma ali risanke   

Bodite ustvarjalni, domiselni ter polni unikatnih idej! 

Ob vsem tem pa ne pozabite upoštevati higieno rok in kašlja in vseh drugih 

stvari, katere pripomorejo k skrbi za naše zdravje.  

Pa še kratka zgodbica o koronavirusu: http://online.fliphtml5.com/bbgci/moon/#p=1 

 

Skupaj nam bo uspelo prebroditi to izredno situacijo! 

 

http://online.fliphtml5.com/bbgci/moon/#p=1

