
Družinski izziv: Skupaj odštevamo do praznikov 

Pred nami je praznični december, za popestritev tega časa, polnega pričakovanj, smo za 

vas pripravili nekaj idej. Predlagamo, da vsak dan (morda pa je več časa na voljo med 

vikendi) izberete enega izmed izzivov in k opravljanju le tega povabite vse družinske člane. 

Časa preživetega skupaj zagotovo ne boste obžalovali. 

Da idejo opravljanja izzivov nekoliko približate otrokom, vam predlagamo, da novo rutino 

vpeljete preko škatlice presenečenja, morda vas v nabiralniku pričaka skrivnostno pismo 

ali pa se v vaši hiški skriva škrat, ki bi vas nadvse rad opazoval pri opravljanju izzivov. 

Lahko zgolj natisnete spodaj objavljen seznam in ob uspešno opravljeni nalogi obkljukate 

predlagan izziv. Morda pa naloge razvrstite v t. i. adventne koledarje, ki si jih lahko 

izdelate sami, še boljše pa je, če pri tem uporabite materiale, ki bi sicer romali v smeti. 
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Pripravljeni? Le kateri bo vaš prvi izziv? Vabljeni, da foto – utrinke uspešno opravljenih izzivov 

delite z nami za objavo v rubriki – Vrtec na daljavo. 

                                                           
VIRI: 
1 https://www.oasisacademyaspinal.org/news-and-events/latest-news/news-post-page/~board/aspinal-
news/post/letter-from-councillor-luthfar 
2 https://www.pinterest.com/pin/309833649370340287/ 
3 https://www.pinterest.com/pin/55732114126258609/ 
4 https://www.pinterest.com/pin/42713896454294936/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpraznični družinski izziv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Družinska peka piškotov 
 
K temu veselemu opravilu povabite vse družinske člane. Starši naj za izvedbo naloge najprej 
poiščejo recept za piškote, ki jih lahko pripravite iz sestavin, ki se že nahajajo doma, naloga otrok 
pa je medtem poiskati modelčke za izrezovanje piškotov. Pri pripravljanju mase ter izrezovanju 
piškotov je zaželeno sodelovanje vseh družinskih članov. Le komu uspe oblikovati najlepši piškot?                                                    

Izdelava voščilnic 
 
Najbrž je minilo že kar nekaj časa, odkar ste se srečali z vsemi  bližnjimi. Zakaj jim v tem 
predprazničnem času ne bi poslali voščilnice?  Ob medsebojni pomoči je izdelava voščilnic lahko 
zares preprosta.  

                                                                                                                          

Pisanje pisma enemu od treh dobrih mož 
 
Tudi pri tem opravilu so zaželene pridne roke vseh družinskih članov. Potrebujete list papirja, na 
katerega boste zapisali ali prilepili sličice vaših želj, dobri možje bodo gotovo vesli, če ob tem še kaj 
narišete, ko zaključite pa pismo varno spravite v kuverto ali pa ga zvijte in zavežite s pentljo. Kam 
boste nastavili pisma, da bodo prišla do naslovnikov?  

Setev žita 
 
Za to dejavnost boste potrebovali žito, zemljo, lonček v katerega boste sejali, vodo in pridne roke 
družinskih članov. Starši bodo pri setvi pomagali z navodili, ki jim bodo uspešno sledili najmlajši 
člani. Lonček postavite na svetlo mesto, vsak dan pa preverite, ali se v njem že kaj dogaja in ali je 
zemlja dovolj vlažna. Koliko časa je potrebovalo žito, da je vzklilo? 

Družinski ogled fotografij 
 
Danes je vaša naloga privleči na plano vse albume, ki ste jih napolnili z vašimi spomini v obliki 
fotografij. Tudi če se nahajajo v elektronski obliki, ogled ne bo predstavljal težav. Pomembno je le, 
da se vsi udobno namestite ter skupaj podoživite vaše lepe spomine. 

Prebiranje pravljic v soju sveč 
 
Kaj če bi danes pravljico prebirali nekoliko drugače? Otroci izberejo zgodbe, ki bi jih želeli poslušati 
(če bi radi poslušali kakšno novo, se v rubriki Vrtec na daljavo nahaja povezava do e-pravljic - 
http://www.epravljice.si/), medtem starši pripravijo udoben kotiček, v katerem se bo odvijalo 
branje v soju sveč. Če vam ideja s svečami ni všeč, pa se lahko preizkusite v  branju pod odejo s 
pomočjo svetilke. 

Izdelava najdaljše okrasne verige 
 
Če družina združi moči, lahko nastane najdaljša okrasna veriga, s katero lahko polepšate otroško 
sobo. Za izdelavo so potrebne spretne roke, lepilo, škarje in odpadni papir. Papir razrežete na 
trakove, konca traka združite z lepilom, nato vanj vstavite naslednji trak in združite tudi njegova 
konca, tako nadaljujte, da bo nastala najdaljša veriga. 

                                         
     



Sprehod v bližnji gozd ter odkrivanje sledi 
 
Z družino se toplo oblecite ter se odpravite na sprehod v bližnji gozd. Med 
sprehodom bodite pozorni na gozdna tla. Ste opazili kaj nenavadnega, 
kakšno sled srne, ki je še malo prej tekla pred vami? Ste našli več različnih 
odtisov?  Kakšne sledi pa puščate vi? Preizkusite. Komu pripada največji 
odtis in komu najmanjši? 
 

Družinska tekma v družabnih igrah 
 
V kateri družabni igri, pa vaša družina najbolj uživa? Je to Človek ne jezi se, Črni Peter, Spomin ali 
katera druga? V igro lahko vključite tudi najmlajše člane, lahko vam pomagajo pri metanju kocke, 
obračanju kartic. Lahko pa spomin prilagodite njim tako, da se ga igrate s karticami obrnjenimi 
navzgor. Katero igro ste odigrali? Komu je šlo najbolje? 

Ples ob zimski glasbi 
 
Danes je dan za ples, s skupnimi močmi pripravite prostor – umaknite kaj bi utegnili biti v napoto 
pri izvajanju plesnih korakov. Starši naj pripravijo glasbo, nato pa vas povabijo k plesu. Preizkusite 
se v plesu v dvojicah, trojicah …. ali pa svoje plesno znanje pokažite samostojno. 

Izdelava snežne ''krogle'' 
 
Za izvedbo te naloge boste potrebovali čist kozarec za vlaganje živil, lepilo 
(silikonsko ali katero drugo vodotesno lepilo), figurico in droben material 
(gumbi, koščki aluminijaste folije, bleščice), ki bo predstavljal sneg. Na 
pokrov kozarca zalepite izbrano figuro, v kozarec pa vsujte izbran droben 
material, ki bo predstavljal sneg, nato kozarec napolnite z vodo, starši rob 
kozarca premažejo z lepilom in nanj pričvrstijo pokrov, na katerem se nahaja figurica. Nekaj časa 
počakamo, da se lepilo posuši, nato pa najstarejši otrok preizkusi ali snežna ''krogla'' deluje. 

Petje najljubših pesmi 
 
Vsak družinski član naj zapoje svojo najljubšo pesem, pomagate si lahko z zvočnim posnetkom v 
ozadju. Da bi se vas bolje slišalo, bi morda potrebovali mikrofon. Ali lahko v svoji bližini najdete 
predmet, ki bo postal mikrofon? Kaj pa če bi prisluhnili še kakšni praznični pesmi, ki jo izvajalci 
prepevajo v tujem jeziku? 
 

Opazovanje, hranjenje ptic 
 
Odpravite se ven, zaprite oči in prisluhnite. Ali ste slišali kakšnega ptička? Kako se 
oglaša, znaš ponoviti? Če ga danes še niste slišali ali videli, se podajte na sprehod, 
dokler kakšnega ne zagledate, opazujte ga kaj počne. S čim se hrani? Morda mu 
lahko pomagate tako, da v ptičjo krmilnico nasujete nekaj semen, če je nimate, jo 
lahko izdelate iz odpadne embalaže sokov ali mleka.  
 

Ogled lutkovne predstave, risanke, družinskega filma 
 
Otroci imajo gotovo kakšno idejo kaj bi si radi ogledali. Starši se jim pri ogledu pridružite. Nekaj 
posnetkov lutkovnih predstav najdete v rubriki Vrtec na daljavo – Video kotiček Vrtca Kobanček. 
Ogled bo gotovo zanimivejši, če še pred tem skupaj pripravite kakav ali čaj, ki ga srkate med 
ogledom. 
 
 



Izdelava lutk ter igra z njimi 
 
Lutke so lahko zelo raznolike. Najpreprostejše nastanejo že s pomočjo prsta in flumastra s katerim 
nanj narišemo obraz. Zanimive so tudi lutke, ki nastanejo kadar zatemnimo prostor v ozadju pa 
sveti svetilka – takrat sence naših rok zaživijo na steni. Za nekatere lutke pa si je potrebno vzeti 
nekoliko več časa, jih skrbno narisati, izrezati, prilepiti na palčko ali jih oblikovati iz odpadnega 
materiala. Kadar za vse to ni časa, pa na pomoč priskočijo naše igrače, ki se rade preizkusijo v vlogi 
igralcev. Katere pa danes nastopajo pri vas doma? 
 

                              
 

Postavitev šotora v stanovanju 
 
Prav ste prebrali, s tem pa ne mislimo tistega pravega, ampak takšnega, ki ga z medsebojno 
pomočjo lahko izdelate iz odej in pohištva, ki se nahaja v stanovanju. Kdo vse lahko zleze v vaš 
šotor? Opremite ga še z blazinami, da bo v njem še udobneje, s sabo pa vzemite kakšno svetilko ali 
pa namestite lučke. Zabava se lahko prične. 

                                                
Izdelava slanega testa ter ustvarjanje z njim 
 
Predlagamo, da izdelate slano testo tako, da v posodici zmešate enako količino moke in soli, tej 
mešanici dodate žlico olja, nato pa počasi dolivate vodo in gnetete testo. Ko se testo več ne 
oprijema posode ali prstov, je pripravljeno za uporabo. Kakšni izdelki nastajajo pri vas? Ko so 
izdelki končani, jih preložimo na pekač in jih damo v pečico (180° za približno 20 min). Že veste 
kam jih boste položili? Če ste vanje pred peko naredili luknjice, lahko krasijo vašo smrečico. 

Sprehod v naravo in nabiranje storžev, želodov 
 
Tudi današnji dan je namenjen družinskemu sprehodu, tokrat s sabo vzemite kakšno vedro, v 
katerega boste nabirali najlepše storže in želode. Ste našli še kaj zanimivejšega? Vedro z vsebino 
prinesite domov, zagotovo vam pride prav v naslednjih dneh.  

Ustvarjanje dekoracije iz nabranih naravnih materialov 
 
Danes potrebujete vaše zaklade, ki ste jih prinesli iz gozda. Iz njih lahko izdelate zanimivo 
dekoracijo. Možnosti za ustvarjanje je ogromno. Nabran material lahko zgolj pobarvate in že 
dobite zanimive okraske za božično drevo. Storži se lahko spremenijo tudi v majhna drevesca, s 
pomočjo odraslih rok pa lahko postanejo tudi škrati ali katera druga pravljična bitja. Kako boste pa 
vi uporabili vaš nabran material? 



                 
 

Igra z baloni 
 
Precej enostavna a zabavna naloga je pred vami. Potrebujete nekaj balonov, kdor že zmore, ga naj 
napihne sam. Nato pa sledi družinska tekma v tem, kdo lahko balon pošlje najvišje v zrak, kdo ga 
lahko dolgo drži v zraku zgolj z odbijanjem, možni so tudi poskoki z balonom med nogami, hitro 
preprijemanje ''gorečega'' balona … Z baloni lahko tudi zaplešete ob glasbi ali pa nanje kaj narišete. 
Kdo je najdlje obdržal cel balon? 

Družinska priprava kakava, čajev 
 
Ko je zunaj hladno, nam še bolj teknejo topli napitki. Katerega ima vaša družina najraje? Če ste 
ljubitelji kakava, lahko starši z navodili usmerjate otroke k pripravi tega napitka, s presipanjem bo 
otrok uril spretnosti fine motorike. Če ste ljubitelji čaja, pa lahko vsak izbere drugačen okus čaja, 
ko se le ta ohladi preizkusite, kateri okus vam je najbolj všeč.  

Izdelava daljnogleda/teleskopa za opazovanje zvezd, prazničnih lučk 
 
Če imate doma 2 prazni rolici toaletnega papirja, lahko iz njiju izdelate daljnogled, s katerim lahko 
vsa družina, ko se zunaj stemni opazuje zvezde na nebu ali praznične luči v okolici. Če pa imate 1 
dolg tulec (običajno od kuhinjskih brisač), lahko le tega spremenite v teleskop, s katerim si prav 
tako oglejte zvezde. Ste videli katero, ki vam je še posebej všeč? 
 

                                                                           
Igra: Ugani kaj se skriva v škatli 
 
Za to igro potrebujete škatlo, ali pa vrečo presenečenja. Vsak družinski 
član v hiši poišče 2 (nenevarna) predmeta, ki ju bo na skrivaj položil v 
škatlo ali vrečo presenečenja, ostali družinski člani pa bodo s tipom 
poskušali ugotoviti, kaj se skriva v notranjosti. Komu je šlo najbolje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izdelava zabavnih dodatkov za praznično fotografiranje in družinsko fotografiranje 
 
Vas je že kdaj zanimalo, kako bi izgledali, če bi vam zrasla dolga brada, ali 
pa kako bi vam pristajal določen klobuk? Morda bi se za en dan radi 
prelevili v snežaka? Vse vaše negotovosti ali želje prenesite na papir. 
Narišite in izrežite Božičkovo brado, krono, klobuček ali kaj drugega. 
Izrezane dodatke prilepite na palčko (lahko je to tudi barvica) ter dodatek 
postavite na ustrezno mesto. Prosite nekoga, da vas fotografira. Dodatki, 
ki ste jih izdelali, so gotovo zabavni, zakaj se nebi z njimi fotografirala vsa 
družina? 
 
 

 

Če vam kateri izmed izzivov ne ustreza, ga nadomestite s kakšno svojo idejo. Za še več idej, pa 

pobrskajte tudi na spletni strani Vrtca Kobanček – rubrika Vrtec na daljavo. 

Želimo vam obilo lepih skupnih trenutkov! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRI FOTOGRAFIJ: 

 https://www.pinterest.com/pin/9640586691032715/ 

 https://www.pinterest.com/pin/2885187249849961/ 

 https://www.pinterest.com/pin/361413938852811766/ https://www.partybox.si/zabava/praznovanja/bo%C5%BEi%C4%8Dna-

dekoracija-dodatki/papirnata-veriga  

 https://www.nature-watch.com/animal-track-rubber-stamps-set-of-7-p-310.html?cPath=142_158 

 http://www.pinterest.com/pin/2533343518757814/ 

 https://www.google.com/search?q=prst+lutka&tbm=isch&ved=2ahUKEwjW3KOBr5jtAhUJkqQKHeaoBKgQ2-

cCegQIABAA&oq=prst+lutka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoECAAQQzoCCAA6BQgAELEDOgQIABAeOgQIABATOgYIABAeEBM6

CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4QE1D3H1iYNWCCN2gAcAB4AIABowGIAekKkgEEMC4xMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&s

client=img&ei=xYK7X5bmGYmkkgXm0ZLACg&bih=722&biw=1536&client=firefox-b-d#imgrc=-eLsgv-jMT7a_M 

 https://sl.observatoriodepaliativos.org/Schattenpuppen-machen-11705 

 http://mojamanija.blogspot.com/2013/10/zivali-na-palckah.html 

 https://www.pinterest.com/pin/86272149098142937/ 

 https://www.pinterest.com/pin/9288742964662563/ 

 https://www.pinterest.com/pin/138063544807259354/ 

 https://www.pinterest.com/pin/328973947781602079/ 

 https://www.pinterest.com/pin/536280268125266217/ 

 https://odkrito.svet24.si/clanek/zabava/ustvarjajte-z-zelodom-743574 

 https://www.pinterest.com/pin/6051780722848511/ 

 https://www.pinterest.com/pin/6262886957542437/ 

 https://www.partystore.sk/foto-rekvizity-cat-242.html 


