
PODALJŠANO BIVANJE Birčna vas (1., 2. in 3. razred) 

Torek, 14. 4. 2020 

 
Pozdravljeni učenci, 
velikonočni prazniki so mimo in spet smo skupaj. Ste pripravljeni na nov 
teden? 
 
Danes ti razkrijeva, zakaj smo zbirali rolice wc papirja. ☺ 
 
Uživajte v ustvarjanju in se čim več gibajte zunaj na svežem zraku. 
 
 
Lepo vas pozdravljava, 

učiteljici podaljšanega bivanja Anja in Špela 
 

 

 

  



IGRA IZ ODPADNEGA MATERIALA 

Potrebuješ: 
 
- 3 manjše rolice wc papirja ali 2 večji od brisačk, 
- tršo podlago (razrezano kartonsko škatlo, škatlo od kosmičev…), 
- nož, 
- lepilo, 
- flomaster, 
- in žogico. 

 

 

Navodilo za izdelavo: 

Podlago za igro narediš iz škatle, pazi, da ima poleg tršega dna še dovolj 
velike stene, da med igro ne izgubiš žogice (pomagaj si s sliko). 

Rolice razrežeš na enako velike kolobarje (naj ti pomaga odrasla oseba!) 
in jih nalepiš na podlago. 

Kolobarje oštevilči s števili od 1–9 ali od 1–10, odvisno koliko kolobarjev 
boš nalepil/-a. Če boš naredil/-a manjšo igro, lahko uporabiš samo 4 ali 5 
kolobarjev. 

 

Navodilo za igro: 

Na igralno podlago postavi žogico in jo nagibaj ter poskusi po vrsti zadeti 
kolobarje od 1–9 (oz. odvisno od tega, koliko kolobarjev imaš). 

K igri povabi čim več družinskih članov ter priredite tekmovanje v tem, 
kdo bo najhitreje spravil žogico skozi vse kolobarje. 

 

Priredba: Rolice papirja lahko nalepiš na tršo podlago 
brez stranskih sten. Po želji jih lahko tudi pobarvaš. 
Nato poiščeš vrv/trak/vezalko in po vrsti povežeš vse 
kolobarje. 



ZADENI GOL 

 
Potrebuješ: 
 
- nekaj rolic wc papirja, 
- škarje, 
- zamaške, 
- flomaster, 
- prazno plastenko »na dudo«. 

 

 

Navodilo za izdelavo: 

Vsaki rolici izreži luknjo na spodnji strani, ki bo služila kot gol. Pazi, da ne 
izrežeš preveč, da se ne bo rolica prevračala (pomagaj si s sliko). 

Pripravi si še zamaške, ki bodo služili kot ploščki za zadevanje golov. 
Namesto zamaškov lahko z mečkanjem narediš papirnate ploščke. 

Označi gole in ploščke z enakimi oznakami (števila, črke, simboli), da 
boš vedel, kateri plošček gre v kateri gol. 

Poišči še prazno plastenko od čistila za posodo ali pa prazno plastenko 
pijače, ki ima »dudo« namesto običajnega zamaška. 

 

Navodilo za igro: 

Rolice postavi v ravno vrsto, pred vsako pa postavi še plošček. S 
stiskanjem zraka iz plastenke poskusi zadeti čim več golov. 

Kdo v družini potrebuje najmanj poskusov, da zadene vse gole? ☺ 

 

 

 


