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Dragi OTROCI
Ker se te dni ne moremo igrati in
raziskovati v naših igralnici, bo naše igrišče
spletno časopisje.

V časopisu Tedenski utrinki se boste s
pomočjo staršev ali starejših bratov in
sester zabavali, česa novega naučili, kaj
dobrega skuhali, predvsem pa ostali
razigrani in radovedni.
Upamo, da vam bo  naš  spletni časopis v
veselje.

 

Prvi izziv v Tedenskih utrinkih je, da
poskusite ugotoviti kaj je na zgornji
fotografiji.
 

Vaše urednice 

Mirja, Simona, Maja in Nataša
 

KAJ JE NOVEGA

Vodne stopnice • Stran 2

Korenčkov kolač s čokolado • Stran 4

Lego izzivi • Stran 7

Poligon iz rok in nog  • Stran 13

UGANKA
 

KDO NA ŠIRNEM POLJU
IMA NAJLEPŠA KRILA?

TANJŠA SO KOT
CVETNI LISTIČ,

NEŽNEJŠA KOT SVILA.
(A. ŠTEFAN)

 
 

Avtor: Miha Hergula, 2020



Vodne stopnice

4 plastične kozarce,

3 posode/škatle različnih
višin,

3 slamice s pregibom,

plastelin/žvečilni gumi,
voda,

olfa nož,

jedilne barve/tempera
barve.

POTREBUJEŠ:

 

 



NAVODILO:

 

V treh plastičnih kozarčkih naredi luknjo na polovici kozarca, da boš vanj lahko dal
slamico. Krajši del od pregiba slamice se nahaja v kozarcu. Slamico na zunanjem
delu kozarca zatesniš s plastelinom, da preprečiš uhajanje vode.

Posode ali škatle različnih velikosti razporedi v liniji in na vsakega izmed njih
položi en plastičen kozarec. Slamica iz prvega kozarca mora potekati v drugi
kozarec, iz drugega v tretji in nato še v četrti kozarec, ki je brez luknje.

 

V drugi, tretji in četrti kozarec lahko kaneš nekaj jedilne ali tempera barve,

za boljši vizualni prikaz eksperimenta.

 

V prvi kozarec nalij toliko vode, da bo pokrita slamica. VESELO OPAZOVANJE .

 

 

 

Poskusi, kaj se zgodi če so vsi kozarci
na isti višini. 
Ali se voda še vedno pretaka po
slamicah?

 

 

 



Korenčkov kolač s
čokolado

POTREBUJEŠ: 

 

- 4 srednje velike korenčke,

- 5 žlic (60ml) olivnega olja,

- 2 žlici rjavega sladkorja,

- 1 jajce,

- ½ žličke vanilijeve arome,

- 7 žlic (130g) moke,

- ½ žličke pecilnega praška,

- 2 rebri (50g) jedilne,

čokolade,

- 1 žlico masla.

 

 



POSTOPEK:

 

Pečico segreješ na 180 stopinj Celzija. Korenje olupiš, opereš in narežeš na manjše
kose, ki jih streseš v kuhinjski mešalnik. 

Dodaš olje, sladkor, jajca in vanilijevo aromo ter vse skupaj dobro premešaš, da
dobiš čim bolj gladko oranžno zmes.

 

Zmes vliješ v  pekač.

Kolač pečeš v ogreti pečici 40 minut. Pečen je, ko na zobotrebcu, ki ga zapičiš v
testo, ni nobenih ostankov, ko ga izvlečeš. Počakaš da se biskivt shladi.
 

V večjo skledo preseješ moko in dodaš pecilni prašek. 

Priliješ korenčkovo zmes ter dobro premešaš, da dobiš enotno zmes.

 



Za čokoladni preliv v vodni kopeli stopiš čokolado in maslo. Stopljeno čokolado
nežno premešaš, da dobiš gladko čokoladno zmes, s katero po vrhu preliješ ohlajen
kolač. 

 

 

Počakaš, da se čokoladni preliv stopi in si 
odrežeš velik kos :)



Lego izzivi

Dragi          ustvarjalci!
 

Pred vami so kartice z LEGO izzivi. 
Lahko si kartice natisnete in žrebate izziv.

Lahko se jih lotite po vrsti ali pa izberete vsak
dan drugega. 

 

Izziv številka 1 Izziv številka 2

Izziv številka 3 Izziv številka 4

SESTAVI NEKAJ KAR PLAVA
 NA VODI

SESTAVI NEKAJ KAR SE ZAČNE
 NA ČRKO

 T

SESTAVI NEKAJ KAR
NAJDEMO V

 GOZDU

SESTAVI LEGO PICO

PRIJETNO 

IN 

USPEŠNO
SESTAVLJANJE!



Izziv številka 5 Izziv številka 6

Izziv številka 7 Izziv številka 8

Izziv številka 9 Izziv številka 10

Izziv številka 11 Izziv številka 12

SESTAVI ŽIVAL SESTAVI NEKAJ LE Z ENO
ROKO

SESTAVI NEKAJ LE IZ
RUMENIH KOCK

SESTAVI MOST

SESTAVI SVOJE IME SESTAVI NEKAJ Z
ZAVEZANIMI OČMI

SESTAVI NEKAJ LE IZ ŠTIRIH
KOCK

SESTAVI VESOLJSKO
LADJO



Lego labirint

LEGO ali DUPLO ploščo, LEGO ali
DUPLOkocke, 

frnikulo ali drugo manjšo žogico.

POTREBUJEŠ:

 

 

Sestavi labirint po priloženih
načrtih. 

Lahko prosiš starše, da ti načrte
natisnejo. Natisnjene načrte lahko
tudi skupaj izrežete. 

Izrezan načrt postavi na ploščo.

Okoli papirja nato postavi kocke.

NAVODILO:

 

 

 

 

 

 

Ko je labirint sestavljen
na začetek postavi
žogico. 

Sestavljen labirint primi z
obema rokama in žogico
pripelji po labirintu do
konca.

Načrti se nahajajo na
koncu časopisa.

 

 



Določi vodjo igre, ki bo kazal slike z
živalmi. Drugi udeleženci igre, se
takoj, ko vodja pokaže sliko, pričnete
gibati in oglašati kot to dela žival na
sliki.

Sličico živali pritrdite otroku na hrbet.
Sam je ne sme videt, drugi jo lahko.

Otrok s sličico na hrbtu sprašuje: »Ali
je žival rjava?«, »Ali leti?...«. 

Drugi udeleženci igre mu odgovarjate
z DA ali NE, dokler ne ugane živali.

NAVODILO:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasavec ali jež?

slike z živalmi.

POTREBUJEŠ:

 

 

ZDAJ PA HITRO
RAZMISLI

KATERE ŽIVALI
POZNAŠ

:)
 

 

 

Vir: ZOO, Naš novi ..., 2019.



 

Ugani kaj manjka

barvne kocke.

POTREBUJEŠ:

 

 

NAVODILO:
 

Pred otroka postaviš kocke različnih
barv. Pustimo mu, da si jih dobro ogleda
in si zapomni njihove barve. Nato zamiži,
mi pa vzamemo eno kocko in jo
skrijemo.

Otrok pogleda kocke in ugotovi, katera
barvna kocka manjka.

Igro lahko nadgradimo z ugibanjem
večjega števila skritih kock ter položaja
kjer so se nahajale.

 

 

 

ZDAJ PA HITRO
RAZMISLI

KAM 
SE BOŠ SKRIL

:)
 

 

Najbolše
skrivališče

veliko domišljije,

najbolše skrivališče.

POTREBUJEŠ:

 

NAVODILO:

 

Mislim, da za to igro ne potrebuješ
navodila. Potrebuješ pa očka, mamico,

brata, sestro ali koga drugega, ki te bo
poskušal poiskati v vašem stanovanju. 

Verjamemo, da boš našel kotiček kjer te
bodo s težavo našli.
 

 

 

 



Podiranje kegljev

stekleničke od jogurta,    

tempera barvo,   

čopič,

pink ponk žogice,        

veliko mehko žogo.

POTREBUJEŠ:

     

SPRETNO
PODIRANJE
KEGLJEV!



Poligon iz rok in nog

odtise svojih nog in rok.  

POTREBUJEŠ:

     

 

NAVODILO:
 

Najprej odtisni svoje roke (4x)  in
noge (8 x) na papir. Počakaj, da se
posušijo.

Poljubno jih porazdeli v poligon. V vsaki
vrstici morajo biti trije listi.
 

Položaj listov lahko med igro tudi
spremenite.

 

 

 



Sprehod v gozd

 

 

Gozd je velika igralnica, kjer lahko
preizkusite svoje spretnosti teka
čez korenine, gradite bivake,

opazujete kaj se dogaja z drevesi
te dni, iščete sledi živali ... Zato pot
pod noge in obiščite najbližji gozd
ter poiščite najdebelejše drevo:).

 

 

 

DOBRO
PRISLUHNI!

 
KOLIKO

RAZLIČNIH
ZVOKOV SLIŠIŠ V

GOZDU?

Ustvari svojo gozdno umetnino. 

Materiala za ustvarjanje je dovolj pod

tvojimi nogami.
 

 



Gradnja bivaka

veje različnih velikosti,
mah, 

smrekove veje,

močne in spretne roke.

POTREBUJEŠ:

     

 

NAVODILO:
 

Najprej poišči drevo ali podrto deblo
kjer boš pričel graditi bivak. 

Prični z zlaganjem večjih in debelejših
vej na deblo nato nadaljuj z manjšimi.
Ne pozabi na vhod v bivak, zato pusti
eno stran odprto.

Če želiš, da se boš res dobro skril v
bivaku, na veje položi mah ali smrekove
veje.

Uspešno grajenje:)

 

 



ZA KONEC PA ŠE ENA
NALOGA:)

 
POMAGAJ ZAJČKU

PREŠTETI
VSE IZGUBLJENE

PIRHE
 V ČASOPISU.

 
 

ŽELIMO VAM ZDRAV  
IN

RAZGIBAN
TEDEN

TER VELIKO PIRHOV
 



VIRI IN LITERATURA:

 

- ZOO. Naš novi prebivalec.URL: https://www.zoo.si/novice/novice/nas-novi-
prebivalec (Citirano 8. 4. 2020).

 

 

 

Avtorji vsebin v časopisi so: Mirja Bobnar, Simona Ritlop, Nataša Remic in Maja
Štolekar
Oblikovala in uredila: Mirja Bobnar
 

 








