
AKTIVNOSTI V OKVIRU ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB) 

 

Dragi učenci. 
 

Kmalu bomo stopili v zadnji mesec v koledarskem letu – december. Mesec 
december je prav poseben čas v letu, saj nas obiščejo dobri možje, vse diši po 
piškotih za praznične dni in veselimo se zime in snega. Da si boste ta mesec 
krajšali z različnimi dejavnosti sem vam pripravila nekaj predlogov adventnih 
koledarjev, ki jih lahko naredite sami z otrokom doma. Naloge so lahko različne, 
prilagodite si jih sami, kakšen dan pa se lahko v predalčku skriva tudi kaj 
sladkega ;) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NALOGA 

2. Naloga: Začnite z barvanjem pobarvanke božičnega drevesca.  
3. Naloga: Odpravite se na skupni sprehod v gozd. 
4. Naloga: Skupaj preberite zgodbico, ki jo izbere otrok in se o njej pogovorite. 
5. Naloga: Danes je dan, ko lahko posadite božično žito. Posadite ga in potem ves 

december opazujte, kako raste. 
6. Naloga: Skupaj napišite pismo Božičku in ga odpošljite  
7. Naloga: Naredite božične voščilnice za družinske člane in jih nesite na pošto. 
8. Naloga: Skupaj preberite zgodbico, ki jo izbere otrok in se o njej pogovorite. 
9. Naloga: Lotite se skupnega sestavljanja Lego kock in naredite skupen projekt, ki bo 

zahteval sodelovanje vseh članov družine. Ko končate, ga postavite na vidno mesto, 
na razstavo. 

10. Naloga: Specite božične piškote in jih pojejte. 
11. Naloga: Obiščite sorodnike in preživite nekaj časa z njimi ob klepetu in igri. Lahko 

jim odnesete tudi nekaj piškotov, ki ste jih spekli dan prej. 
12. Naloga: Začnite z ustvarjanjem okraskov za otroško sobico. 
13. Naloga: Veselje se množi, samo, če se deli. Danes podari objeme vsem svojim 

domačim. 
14. Naloga: Danes je čas za dobra dela doma. Izberi si nekoga in mu skozi cel dan 

pomagaj. 
15. Naloga: Odpravite se na sprehod po vasi in opazujte, kako so si ljudje okrasili hiše in 

dvorišča. Štejete lahko okrašene hiše ali drevesa, se pogovarjate o barvah lučk. 
16. Naloga: Vzemite si nekaj časa za prepevanje pesmi, ki so vam všeč. Lahko tudi 

zaplešete. 
17. Naloga: Nič ni lepšega, kot topla zahvala tistemu, ki se je potrudil in skuhal kosilo. 
18. Naloga: Začnite s pripravo “naredi sam” daril za sorodnike in prijatelje. 
19. Naloga: Izdelajte preproste snežinke iz papirja in z njimi okrasite okna po 

stanovanju. To aktivnost lahko izkoristite za pogovor o zimi, vremenu, letnih časih in 
resnično upam, da nas bo razveselil tudi pravi sneg. 

20. Naloga: Skuhajte si čaj, kakav ali vročo čokolado in zaigrajte igro Črni Peter. 
21. Naloga: Izberite sestavljanko z več koščki, ki je zahtevnejša in jo skupaj sestavite. 

Če vam ne bo uspelo v enem večeru, nadaljujte še v naslednjih dneh. 
22. Naloga: Vzemite si čas za reševanje nalog iz decembrske številke revije Zmajček. 
23. Naloga: Popoldan izkoristite za božično ustvarjanje po želji. V primeru, da še niste 

zavili vseh daril za družino in prijatelje, lahko to dokončate danes in pripravite vse za 
jutrišnji božični večer. 

24. Naloga: Današnji dan je nekaj posebnega. Skupaj se lotite priprave božične večerje 
in sladice ter postavite božično smrekico. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lep pozdrav,  

Učiteljica Petra 

2. NALOGA 

 

Na spodnji povezavi je gozdni adventni koledar. Če imate možnost, si ga 

natisnite, če ne pa ga lahko sami napišete na list skupaj s starši. 

 

https://www.gozdna-pedagogika.si/gozdni-adventni-koledar/ 

 

 


