
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morski pes iz 

modelčkov za 

mafine 

ŠT. 6 
 

kreativne 

ideje za 

ustvarjanje 

 

POTREBUJETE: 

- 2x siva ali srebrna papirnata posodica 

za mafin 

- bela papirnata posodica za mafin 

- plastične premikajoče se oči (lahko jih 

tudi narišete) 

- moder in rdeč šeleshamer papir 

- lepilo 

- bel flomaster 

 

 

NAVODILA: 

- Iz ene sive posodice za mafin izrežemo tri 

različno velike dele kot to prikazuje slika 1. 

- Najprej na moder šeleshamer papir nalepimo tri 

različne dele, nato pa čez nalepimo sivo posodico 

za mafin [slika 2]. 

-  Belo papirnato posodico za mafin prepognemo 

na pol in jo prilepimo na spodnjo polovico sive 

posodice za mafin [slika 3]. 

- Iz rdečega šeleshamer papirja izrežemo še usta 

in jih prilepimo na spodnjo belo posodico. Na 

koncu z belim flomastrom morskemu psu 

narišemo zobe [slika 4] in oči (če nimamo 

plastičnih). 

 

Želimo vam prijetno ustvarjanje 😊 

 

 

 

Vir: Pinterest 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    

Ponovimo 

barve v 

angleščini 

 

Preberi besede 
spodaj. Prevedi jih 

v slovenščino, 
najdi jih in 

obkroži. 

 

CITAT TEDNA 

 

»Vzgoja ni priprava na 
življenje; vzgoja je 

življenje.« 
 

(John Dewey) 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uporabni 

nasveti za 

starše 
 

Spretnosti in veščine, ki bi jih moral obvladati vsak najstnik 

 

Ko svojim otrokom pomagamo rasti v zadovoljne najstnike, jim moramo zaupati tudi nekaj odgovornosti 

in jih naučiti uporabnih spretnosti ter veščin, ki jim bodo prišle prav kasneje v življenju. Otroci morajo 

počasi postati samostojni in neodvisni, predvsem pa morajo znati poskrbeti sami zase. Nikoli ni prepozno, 

da svoje otroke naučite veščin, kot na primer: 

 

● PRANJE PERILA, SKRB ZA OBLEKE IN LIKANJE 

Če vaš najstnik še ne zna sam oprati perila, je čas, da ga to naučite. Naučite ga, kako oprati perilo v 

pralnem stroju, pri kakšni temperaturi, kako sortirati oblačila glede na barvo, katere občutljive tkanine je 

potrebno oprati ročno, katere ne … Pomembno je tudi obešanje in pospravljanje oblek ter perila, pa tudi, 

kako zlikati preproste stvari.  

 

● SPRETNOSTI V KUHINJI 

Je tudi pri vas pogreta hrana v mikrovalovni pečici del vsakdana vašega najstnika, ko vas ni doma? 

Spodbudite ga in naučite, kako si lahko sam pripravi in skuha nekaj preprostih stvari. Pogovorite se o tem, 

kako si hrano pripravi in kako si skuha enostaven, uravnotežen obrok, da na njegovem jedilniku, ko bo 

sam doma, ne bo le hitro pripravljena hrana. Začnite z osnovami, kot so na primer, kako se pripravijo 

testenine s paradižnikovo omako. 

 

● RAVNANJE Z DENARJEM 

Svoje otroke naučite tudi, da znajo denar ceniti, varčevati in s tem denarjem tudi nekaj ustvariti. Svoje 

vzorce ravnanja in svoj odnos do denarja prenašamo na svoje otroke, zato bodimo pozorni kaj jim s 

svojimi dejanji sporočamo. Otroka v svet financ najbolje vpeljemo z žepnino, da se nauči, kako razpolagati 

z omejenim zneskom. Naučite ga, kako naj ravna s svojo žepnino in kako naj si jo razporedi skozi cel 

mesec. 

 

Otroci bodo pri vsakdanjih stvareh zagotovo godrnjali in tarnali ter se upirali, a vztrajajte, saj bodo le tako 

spoznali, da se morajo za samostojno življenje tudi nekaj naučiti. Za začetek jih vprašajte, česa bi se radi 

naučili. Začnite s tistimi stvarmi, ki jih zanimajo. 

 

 

 

Spretnosti in 

veščine za večjo 

samostojnost 

najstnikov 
 


