
VAJE ZA POMOČ IN RAZVEDRILO OD 18. 5. 2020 DO 22. 5. 2020 
 

 Koliko je ura? 

Koliko je ura, ko se lenivec igra, se odpravi zvečer v posteljo, se uči, ima 
popoldanski počitek in zajtrkuje? Poglej vsako sliko in odgovori v angleščini. 
Črke z vsake sličice pravilno razvrsti pod vsako uro (desno spodaj) in 
ugotovil boš, kaj ima rad lenivec. 
 

 
 
 

 Napni možgančke in reši uganki. 

 
(VIR: Kreativni razvoj in učinkovito sodelovanje z Nastjo Mulej) 

 



 

 V svojih SMS sporočilih ali pa elektronski pošti sigurno kdaj uporabiš 
emotikon ali emodži. Kako izgleda poezija pisana v teh hieroglifih 21. 
stoletja, si lahko ogledaš na spodnji povezavi. Na povezavi 4d. rtv.si pa te 
čaka desetminutni filmček o nastanku in uporabi emotikonov.  
 

 
 

https://mkc.si/arhiv-dnevi-knjige/2016/4/19/mladi-govorijo-emoji-tekoce 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174692708 
 

 Ali se ti zdi, da se ljudje lahko kaj naučimo od volkov in starih psov? Poglej 
si kratek prispevek in razmisli, česa se je raziskovalka in pisateljica naučila 
od njih. 
 

 
 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/o-zivalih-in-
ljudeh/174676938https://4d.rtvslo.si/arhiv/o-zivalih-in-ljudeh/174676938 
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 Klikni na spodnjo povezavo in si v poglavju geometrija poglej posnetke o 
štirikotnikih.  
https://astra.si/category/geometrija/geometrija-v-ravnini/stirikotniki/ 
 
Sedaj si oglej svojo sobo in nariši čim več predmetov, ki so štirikotne oblike 
(različni štirikotniki, ki jih že poznaš). 
 
Če še imaš lego kocke ali kakšne druge kocke, gradnike, potem lahko 
narediš katerega od zgoraj omenjenih likov, hiš, prostorov … 
 
Sedaj pa še malo matematike ─ drugače ;-)  

 

    
 

   
 

                                                                  Rešitve: 1 slika – 15 načinov; 2 slika – 6; 3 slika s – six; canada 

      
 
 

 
 

https://astra.si/category/geometrija/geometrija-v-ravnini/stirikotniki/


 

 Ustvari si lasten termometer čustev. Termometer nam pomaga, da lažje 
prepoznamo, kakšna čustva doživljamo. 
Potrebuješ liste papirja, barvice in lepilni trak.  Velikost termometra si določi 
sam, naj te ne omejuje velikost A4-lista. 

 
 
 
 

Zakaj misliš, da bi ti lahko 
takšen termometer koristil? 
Pogosto ne znamo izraziti 
svojih čustev in mogoče je 
takrat primeren trenutek, da 
uporabimo kakšen 
pripomoček, ki nam pomaga 
ozavestiti, kje smo in koliko 
nam manjka do izgube 
kontrole. Višje na 
termometru kot smo, hitreje 
moramo najti načine, kako se 
pomiriti, saj noben od nas ne 
želi izgubiti kontrole nad 
seboj. 

 
 



 
 

 Klikni na spodnjo povezavo in se sprosti ob vodeni meditaciji 
https://www.youtube.com/watch?v=nGG66hV3PQA 
 
Ko zaključiš z meditacijo, se lahko sprostiš še z mandalo, ki jo pobarvaš po 
svojih občutkih. Če ti ta mandala ni všeč, si lahko na spletu poiščeš kakšno 
drugo, lahko pa samostojno narišeš svojo. 

 

 
 
 

Zdaj pa še malo plesa s koreografijo hip hopa. Klikni na povezavo in sledi 
navodilom 
https://www.youtube.com/watch?v=Nb_wLPAIqYM&fbclid=IwAR0FdJIZwCR
eXr2TM7QCpJg2aUfD4_23gfkblzlUsDnNhOungvb5A3RsIS0 
 

 ODPRI IGRO NA POVEZAVI: https://boom.cards/fastplay/eqih 
MED VSEMI SLIČICAMI POIŠČI 2, KI STA ENAKI. KLIKNI NA 
OBE IN POVEJ, KAJ TO JE IN ZA KAJ TO STVAR 
UPORABLJAMO. POTEM KLIKNI KLJUKICO NA DESNI 
STRANI, DA PREVERIŠ SVOJ ODGOVOR. AMPAK POZOR, 
PO 10 STRANEH SE BO PRAVILO SPREMENILO (ZGORAJ 
BO NAPISANO DRUGAČNO BESEDILO: »DIFFERENT«). 
POTEM MORAŠ POISKATI TISTO SLIKO, KI JE DRUGAČNA 
OD VSEH OSTALIH SLIK. SPET POVEJ, KAJ JE TO IN ZA KAJ 
SE UPORABLJA. POTEM KLIKNI KLJUKICO NA DESNI. TI BO 

USPELO NAJTI VSE?  
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