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1. IZMISLITE SI SVOJO ZGODBO 

Navadno prebiramo knjige, zgodbe, članke, novice, ki so jih zapisali 

drugi. Pa si kdaj pomislil, da lahko tudi sam kaj napišeš? Če misliš, da 

nimaš ideje ali pa, da to ni tvoje področje, nič hudega. Zdaj ste z družino 

doma in saj veš, kaj pravi znan pregovor: več glav več ve! 😊 

Predlagam, da začnete tako:  

 Skupaj se odločite, kako bo naslov vaše zgodbice. Če zdaj še niste 

prepričani, lahko naslov dodate na koncu. 

 Določite, kdo bo v zgodbici 

nastopal. 

 S pisanjem naj začne eden 

izmed otrok. Naslednji 

nadaljuje tako, da doda par 

povedi. Zgodbo nadaljuje 

naslednji družinski član, vse 

dokler ne pridete vsi na 

vrsto. Če se vam zdi, da 

zgodba še ni končana, 

naredite še en krog.  

 

Zgodbo lahko dopolnjujete, ko dobite novo zamisel. Lepo bi bilo, da bi 

bile v zgodbi tudi ilustracije. Seveda pazite na lepopis in pravopis.  

 

 

2. LOV NA ZAKLAD 

Za igro potrebujete 

manjši zaklad 

(čokoladico ali kaj 

podobnega), ki ga 

skrijete nekje v hiši. 

Namesto zemljevida po 

stanovanju pustite 

namige, preko katerih 

naj oseba poišče 

zaklad. Namig je lahko uganka, npr. “Veliko lukenj in en ročaj, pri njem 

tak je običaj, da skozi vodo on spusti,drugo pa vse zadrži.” - zaklad ali 

naslednji namig se torej skriva pod cedilom, lahko pa so namigi vezani 

na vašo družino, npr. zaklad/naslednji namig se skriva v mamini najljubši 

torbi/v prostoru, kjer največ časa preživi tvoja sestra… 

 

 

3. PAPIRNATI ZVONČKI 

Vzemi manjši bel kvadraten listič. Zvonček izdelaš tako, da vsak listič 

najprej prepogneš, da narediš trikotnik. Nato temu trikotniku pa oba 

stranska robova zapogneš navzgor (glej prvo sliko). Nato cvetu z lepilom 

nalepimo polkrog zelene barve (glej drugo sliko). Zdaj že imamo 

zvončkov cvet! Iz zelenega papirja zvij še tanka stebla okrogle oblike in 

jih združi s cvetovi zvončkov. 

Z njimi okrasi svoj najljubši prostor.   

 

Dragi učenci in spoštovani starši,  
 
v tem tednu bomo zakorakali v razigrani april, zato vam poleg novih 
idej za družinske dejavnosti pošiljamo tudi obilico dobre volje. Želimo 
vam, da bi se čim več smejali ter da bi si letošnji Dan norcev 
zapomnili po nasmehu na obrazu najmanj enega družinskega člana!  

Predlagamo vam, da vsak dan izvedete najmanj eno od navedenih 
aktivnosti. 
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4. RISANJE PO NAVODILU 

Pripomočki: listi formata A6 (2x prepognjen A4) - po 2 za vsakega 

igralca, barvice ali flomastri, trša podlaga  

Število igralcev: poljubno, parno 

V tej igri bomo lahko pogledali, 

kako učinkovito znamo 

komunicirati med seboj. 

 

Razdelimo se v pare. Vsak igralec 

na enega izmed dveh listov nariše 

poljubno sliko z liki, črtami različnih 

velikosti in barv, tako da je list čim 

bolj zapolnjen. To počne tako, da 

nasprotni igralec ne vidi, kaj je 

narisal. Ko končata, se dogovorita, kdo bo prvi podajal navodila in kdo 

risal. Obrneta se tako, da drug drugega ne vidita (lahko se naslonita s 

hrbti drug na drugega). Tisti, ki ima risbo, čim bolj nazorno opisuje 

podrobnosti na listu (kateri lik, kako velik, katere barve, na katerem delu 

lista …), njegov partner po navodilih riše. Svoje razumevanje lahko tudi 

preveri. Parom omejimo čas risanja. Nato se vlogi zamenjata. Ob 

zaključku preverimo, kako natančne so risbe in kateremu paru je uspel 

najboljši približek. 

POGOVOR: Kako je bilo podajati navodila? Misliš, da si dal dovolj 

natančna? Bi dajal navodila kako drugače, če bi lahko to naredil še 

enkrat? Kaj je bilo najtežje? Sta s partnerjem dobro sodelovala? 

Kako dobra navodila je dajal tvoj partner? Si ga dobro razumel? Bi ti na 

njegovem mestu naredil kako drugače? 

NADGRADNJA: Tisti, ki riše, ne sme komunicirati (spraševati, govoriti) 

s tistim, ki mu daje navodila.  

Po koncu igre primerjamo, katere risbe so bile boljše ter zakaj. Tako 

lahko nadaljujemo s tematiko komunikacije in prednostjo dvosmerne 

komunikacije pred enosmerno. 

 

5. SLASTNA MALICA ZA VSE –  
PEČENE BANANE Z MEDOM!  

Pripravite okusen in zdrav priboljšek za vso družino! 

Potrebuješ: nekaj rumenih banan, med, malce masla in  

ponev z ročajem 

Banane olupiš in jih razrežeš na polovico in nato še po dolgem. Na ponvi 

stopiš malce masla, glej da se ti se zapeče. V ponev položiš banane in 

jih  popečeš na vsaki strani 1 minutko oz. toliko, da zadišijo po pečenem 

in se malce zmedijo. Pečene banane preložiš na krožnik in preliješ z 

žličko medu. Poleg lahko ponudiš tudi stepeno sladko smetano ali celo 

sladoled. 

Dodatna možnost: banane zapečeš v ponvi skupaj s sezamovimi 

semeni. Pa dober tek!!! 

 

 

6. NAROBE SVET 

Enega od staršev ali sorojenca prosi, da ti 

da nalogo oziroma navodilo (npr. 

'poskoči'). Pri tem naj ti vrže žogo. Ko jo 

ujameš, malo razmisli, nato pa naredi 

nekaj nasprotnega kar naloga od tebe 

zahteva (npr. počepni).  

Želimo ti veliko smeha! 
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7. PREPOVEDANE ČRKE 

Igralci določijo eno črko, ki bo v naslednji 

igri prepovedana. Nato mora vsak izmed 

igralcev povedati svojo zgodbo (na 

primer, kaj je počel med vikendom), pri 

čemer pa besede NE smejo vsebovati 

prepovedane črke. Ostali igralci pozorno 

poslušajo in pazijo, ali je morda prvi 

igralec uporabil prepovedano črko. 

Lažja različica igre: prepovedana je samo ena črka, igralci morajo 

naštevati besede ali pa stavke brez te črke. 

Težja različica igre: prepovedanih je več črk, igralci morajo naštevati 

besede ali pa stavke brez te črke. 

 

 

 

8. KO SE NAVELIČAŠ ŠOLSKEGA DELA…  

Izberi si eno izmed idej iz spodnje preglednice in jo ponavljaj, dokler se 

ne naveličaš. Nato izberi drugo. Morda izzoveš starša, brata ali sestro, 

da se ti pridruži. Lahko šteješ ponovitve ali čas – kar se ti zdi lažje! 

Pihaj v 

svinčnik tako, 

da se bo 

odkotalil iz 

mize! 

Naredi 20 

počepov! 

Od 20 štej po 2 

nazaj! 

Z levim 

komolcem se 

dotakni desnega 

notranjega 

gležnja! 

Oponašaj 

oglašanje 

kokoške! 

Glej se v 

ogledalu in 

»pokaj face« z 

očmi, jezikom, 

usti, lasmi! 

Manjšo žogo si 

podajaj iz leve 

roke v desno, 

ne da bi ti padla 

na tla! 

Od 100 štej po 2 

nazaj! 

 

 

9. KAJ JE DRUGAČE?  

Pripomočki: razni predmeti ter ura ali štoparica 

Pravila igre: 

Za to igro sta potrebna dva igralca. Eden izmed igralcev na mizo ali na 

tla postavi poljubno število raznih predmetov (knjiga, lego kocke, ključi, 

barvice, šilček, radirka, robčki, krema, kovanec, gumb itd.), ki jih najdeš 

doma. Drugi igralec ima nato na voljo eno minuto časa, da si ogleda 

predmete, nato zapusti prostor ali se obrne stran. Igralec, ki je predmete 

postavljal, jih nekaj odvzame. Drug igralec skuša ugotoviti, kateri 

predmet so izginili. Najprej začni z manjšim številom predmetov, nato jih 

postopoma dodajaj. 

Različice igre: 

 Predmetov ni treba odvzeti, lahko 

jih le premaknemo. Drug igralec 

mora ugotoviti, kateri predmeti so 

premaknjeni. 

 Igralec, ki opazuje predmete, lahko 

po eni minuti poskuša uganiti vse 

predmete, ki jih je videl. 

 Igro lahko igraš tudi tako, da na mesto na tleh ali na mizi, 

spreminjaš postavitev knjig na knjižni polici ali pa stvari v predalu. 

 Za igro lahko uporabiš tudi lego kocke. 

 Predmete na mizi ali na tleh lahko fotografiraš s telefonom. Nato 

naredi nekaj sprememb. Drugi igralec naj si ogleda fotografijo na 

telefonu in spremenjen položaj predmetov ter ugotovi razlike. 

  

 

 

Smejte se in ustvarjajte, kot vam svetuje Danny Kaye, ameriški 
igralec, pevec in komik: 

“Življenje je eno veliko platno, na katerega je smiselno  
nanesti čim več barv. Le tako bo pisano in iskrivo.”  
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