
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barvita 

slika na 

platnu 

ŠT. 1 
 

kreativne 

ideje za 

ustvarjanje 

 

POTREBUJETE: 

- platno 

- tempera barve 

- čopiče 

- lepilni trak (predlagamo papirni 

lepilni trak, ki se po uporabi 

reciklira in je okolju prijazen) 

 

NAVODILA: 

-  Platno prelepite z lepilnim trakom, kot 

to prikazuje [slika 2], da nastanejo 

različno veliki prostorčki. 

- Nastale vzorčke pobarvajte s poljubnimi 

tempera barvami [slika 4] in počakajte, da 

se vse skupaj dobro posuši. 

- Lepilni trak odlepite [slika 5] in nastala 

bo prav posebna, barvita slika. 

- Sliko lahko dopolnite še z različnimi 

manjšimi detajli [slika 5 in 6]. 

 

Želimo vam prijetno ustvarjanje 😊 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Pobarvanka 

 

Pobarvanka 

(mandala) za 
najmlajše ali 

malo starejše, ki 

jo lahko tudi 

natisnete. 

CITAT TEDNA 

Ko otroku pokažete tisto, 
kar je nekoč razveseljevalo 
vas, ko se z vami veseli tudi 
otrok in v žaru zaupanja in 

ljubezni vidite dvojno 
veselje – to je sreča. 

(J.B. Priestly) 



 

 

 

  

 
 

Uporabni 

nasveti za 

starše 

Nasveti za učenje - kako se učiti pravilno in učinkovito? 

 

 

POMAGAJMO SI, TO JE NAJBOLJŠA MOTIVACIJA 

Da usvojimo nova znanja, moramo nove informacije večkrat prebrati in naučeno tudi ponoviti. Z učenjem naj otroci 

ne odlašajo do zadnjega dne, saj kampanjsko učenje ne prinaša dolgoročnih uspehov - saj veste, kar se hitro 

naučimo tudi hitro pozabimo. 

 

OTROKU POMAGAJTE, DA SI PRED ZAČETKOM UČENJA: 

 Pripravi  prostor: svojo pisalno mizo naj si uredi tako, da bo dovolj prostora za učenje. Otrok naj, v kolikor 

že poseduje računalnik in telefon, oba ugasni in izklopi, saj ga to moti pri učenju.  

 Naredi načrt: sestavi naj načrt učenja in razdeli snov, ki se jo mora naučiti. Spodbujajte ga naj bo 

samostojen in za vsak predmet sestavite tudi urnik učenja. 

 

OTROKA NAUČITE IN MU PREDLAGAJTE, DA: 

 Podčrta, pobarva, obkroži in napiše: Naj si prebere naslove v učbeniku. Da si otrok prebrano bolje 

zapomni, predlagamo način miselnih vzorcev. V sredino naj si izpiše glavni pojem/naslov in dodaja ključne 

besede. Za boljšo predstavo je pomembno tudi, da si v besedilu z barvami podčrta najpomembnejše 

besede in pojme. 

 Naučeno je potrebno tudi ponoviti: ponavljanje je pomembno, saj se s tem naučena snov iz ultrakratkega 

spomina shrani v kratkoročni in nato v dolgoročni spomin. Otroku pomagajte in ga sprašujte, da snov 

ponavlja in si jo tako bolje zapomni. 

 

OTROK MED UČENJEM POTREBUJE ODMOR 

V urnik učenja ne pozabite dodati časa za sprostitev in odmore med učenjem. Predlagamo, da učenje traja 

neprekinjeno največ 30 minut (od druge triade naprej, za mlajše otroke seveda manj), nato pa naj si otroci vzamejo 

odmor - do 15 minut. Takšno zaporedje je najboljše, saj se spominjanje delno naučene snovi po odmoru še izboljša. 

A to ne pomeni, da takrat gledajo televizijo ali igrajo igrice na računalniku. Odpravite se na svež zrak, pojdite z njim 

na sprehod, odpeljite se krog s kolesom … Fizična vadba je namreč zelo koristna za "živahne" možgane. :-) 

 

PRAVILEN PRISTOP, DISCIPLINA IN VZTRAJNOST 

Učenje na pamet brez zanimivega gradiva in zabavnih primerov se zdi dolgočasno ter nesmiselno. Naučite otroka, 

da se začne spraševati, zakaj je nekaj tako kot je in kako je do tega prišlo, saj mora v vsem skupaj najti neki smisel. 

Za boljšo predstavo mu lahko pomagate s primeri iz vsakdanjega življenja. Če z otroki naredite načrt učenja, se ga 

tudi držite, predvsem pa pri učnih navadah vztrajajte in bodite potrpežljivi. 

 

 

Veliko ljudi ima težave z 

motivacijo, pa naj bo to za delo 

doma ali v službi. Z otroki ni nič 

drugače. Bolj ko se bo otrok dobro 

počutil v lastni koži bolj bo 

motiviran za učenje in raje bo hodil 

v šolo. Kako naj se starši lotite 

ustvarjanja pravih odnosov do 

svojih šoloobveznih otrok, da bodo 

v šoli še bolj uspešni kot so? 

 


