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Listje pograbi na velik kup in 

skači po njem! Še bolj zabavno 

pa je, če si izdelaš labirint iz 

listja!

zabava z

listjem

Poišči velik in čist kozarec
za vlaganje Okrasi ga z jesenskim listjem, 

nalepkami, ali priloženo sliko

lepilo

Izreži ideje kot kaže spodnja
slika. Bodi pozoren, da DVA
listka, ki gresta skupaj
ostaneta skupaj. 

Izrezane listke zvij v rolice in 
jih vstavi v tvoj kozarec. 

Pripravi kozarec idej

Ko si brez idej kaj bi počel in se
dolgočasiš, 

potegni idejo iz kozarca! 



ko
za

rec
jesenskih idej

Za okrasitev tvojega kozarca lahko uporabiš 
tudi jesensko nalepko. Sliko izreži po zunanjem robu 
in jo nalepi na tvoj kozarec. Spodaj napiši svoje ime. 



zabava z

listjem

plezaj po 

drevesih

sprehod 

s svetilko

tobogan z

listjem

odtisni 

drevesno lubje

obišči 

sadovnjak

naj se ti

zrola 

GOZDNA 

UČNA POT

nogomet
zabava na

kmetiji

naberi jesenske 
plodove in zelišča 

tekmovanje s

 kostanji

pojdi na 

svež zrak

pojdi na pohod
za zakladi

jesenski piknik
zapelji se v

naravo

okrasi

dvorišče

živali iz divjega

kostanja

spuščanje

zmaja

išči pajkove

mreže

Poišči svetilko in se družinsko

ob mraku odpravite ven ter

ugotovite, kaj vse se da najti

zunaj.

Potrebuješ le list papirja in

barvno voščenko. List prisloni

na drevo in rahlo podrgni z

voščenko, da dobiš odtis.

Poišči odtise različnih dreves.

Na dno tobogana zberi velik

kup listja in se veselo spusti

po njem! 

Pojdi na obiranje jabolk ali

grozdja, ob tem pa lahko kot

dodatni izziv preizkusiš, kako

dolgo lahko jabolko obdržiš

na glavi.

Natisni si e-knjigo, ki te bo

spremljala na dogodivščinah

skozi gozd.

Povzpni se na vrh hriba in se 

zakotali navzdol po jesenskem 

listju. Še prej pa dobro preveri, 

da ni kamenja na poti. 

Zberi družino in odigrajte 

svojo družinsko igro na 

vašem dvorišču!

Obišči bližnjo kmetijo in 

se pobliže spoznaj z delom 

in življenjem na kmetiji. 

Razglej se okrog sebe in 

fotografiraj prelepe prizore 

jesenskega listja na vrtu, 

na poti v parku ali v gozdu.

Svež zrak ti bo koristil, da se

sprostiš in zbistriš! Pojdi peš

na krajši sprehod, ali pa

vzemi skiro, kolo in se podaj

na svež zrak.

Listje pograbi na velik kup in 

skači po njem! Še bolj zabavno 

pa je, če si izdelaš labirint iz 

listja!

Splezaj visoko na drevo, 

kolikor je le to mogoče in 

uživaj v razgledu. Na vrhu pa 

naberi najlepše liste za izdelke. 

S seboj vzemi daljnogled in 

knjigo o pticah ter kar na 

mestu ugotovi, katero ptico 

si pravkar opazil.

V termo posodo spakiraj bučno

 juho, pečen kostanj in vroč 

kakav, ob katerem se boste 

pogreli, pri tem pa sedite in 

občudujte jesenske barve.

S seboj vzemi škatlo ali

 nahrbtnik, v katerega boš 

shranili majhne zaklade, ki so

 simbol jeseni, npr.storži, 

želodi ipd.

opazuj 

ptice

Odpelji se na podeželje, kjer 

boš lahko videl šelestenje 

listov na drevesih, nabral 

plodove in občudoval vse 

znake letnega časa. 

Če imaš možnost za nabiranje 

buč v lokalnem okolju, je to 

lahko nepozabno doživetje in

 predvsem edinstveno za to 

obdobje!

S kredo obriši liste in jih 

pobarvaj. Vzdolž pešpoti ali 

dovoza lahko ustvariš 

čudovit jesenski vzorec, ki bo 

popestril domače dvorišče. 

naberi borove

storže

Naberi storže, jih pobarvaj in 

razstavi v stekleni vazi. Nekaj 

pa jih pusti in se domisli nove 

ideje za igre z njimi. 

Vzemi košarico in se odpravi

 nabirat šipek (za čaj in 

marmelado), trpotec, rman, 

glog, drnulje, želod za 

odlično belo kavo.

Na sredini divjega kostanja.

naredi luknjo in skoznjo napelji

vrv. Izzovi prijatelja na trkanje. 

Tisti kateremu se kostanj 

prvi prelomi izgubi igro. 

 Potrebuješ le zobotrebce in

 debele divje kostanjev. Ustvari  

noge in glavo, lahko pa 

uporabiš tudi plastelin. 

Pripravite medsebojno 

tekmovanje v tem, kdo zna 

izdelati boljšega lastnega 

zmaja.

Opazuj jih, nariši na list papirja, 

fotografiraj od blizu...

 gremo na 

kolo 

Jesen je odličen čas za 

skupno kolesarjenje. Zadaj si 

cilj, vzemi malico s seboj in 

se podaj na kolesarski izlet. 

fotografiraj 

nabiranje buč



zbiraj 

semena

jesenski

festival

blatni 

odtisi

naberi 

želod

opazuj 

zvezde

javorjevi 

helikopterji

blatna 

zmešnjava

merjenje

dreves

postavi 

kurišče
družinsko 

fotografiranje

Natakni si škornje in naredi

nekaj blatnih odtisov ob

pešpoteh. Odkrivaj različne

velikosti, vzorce in teksture. 

Zgrabi odejo in se ulezi na

travnik ter ob jasnem nebu

opazuj zvezde. Ko so noče že

zelo hladne pa kar iz balkona.  

Želod je zelo uporaben za

ustvarjanje: lahko ga

pobarvaš in spremeniš v 

male škratke, nakit ali

gozdne živali. 

Uporabi javorjeva semena

kot 'helikopter'. Kako visoko

jih uspeš vreči in kolikšno

hitrost vrtenja ti uspe

doseči?

Izmeri velikost in debelino

drevesa ali štora, kjer 

prešteješ število letnic in

ugotavljaš starost drevesa.

Umaži si prste, naredi različne 

oblike "torte" iz blata in 

preizkusi različne aktivnosti, ki

vključujejo packanje.

igraj se 

plavajočo palico

Zberi družino, da zakurite 

ogenj. Pečen krompir ali 

hrenovke bodo odlične  za 

pripovedovanje zgodb ob 

ognju, ki vas prijetno grel. 

Na lep jesenski dan načrtuj 

družinsko fotografiranje. 

Ali se fotografirajte sami, 

ali pa nekdo od bližnjih 

prijateljev oz. najet fotograf. 

Poišči bližnji most in vrzi

palico v vodo na eni strani

mostu. Za zmagovalca se

šteje tisti, čigar palica se

prva pojavi na drugi strani.

hotel za 

žuželke

Imaš doma ali pri babici vrt?

Shrani semena rastlin, 

spomladi pa jih ponovno

posadi.

Se v tvojem kraju prirejajo 

krompirjev, kostanjev ali drug

 piknik? Oglej si največje

buče in poskusi pečen kostanj.

Naberi veje z listi hrasta, 

šipek, in še kaj kar bi sodilo v 

lep, jesenski šopek. Postavi v 

večjo vazo na vidno mesto v 

hiši. 

Izberi svojo cvetlico, in jo 

skupaj s starši posadi  

na vrtu. Ne pozabi na 

medonosne rastline, kjer 

rade nabirajo čebele. 

posadi čebulice 
za pomlad

jesenski

 šopek

listnata

utrdba

Iz odpadlih vej in listja si 

zgradi listnato utrdbo in si 

ustvari skrivališče. za igro.  

Prava jesenska poslastica, ki 

jo lahko nabereš na sprehodu 

skozi gozd., doma pa spečeš. 

kostanj

Tukaj boš rabil pomoč odrasle 

osebe, navodila najdeš v prilogi. 

Potrebuješ: zemljo, palice, 

slamo, veje, listje, lupine orehov,

 kapice želodov, storže, mah.

igra križci 

in krožci

Poišči 5 želodov in 5 drugih 

plodov ter štor kamor s 

palicami označiš mrežo v 

obliki #.  Potrebuješ  le še 

soigralca za igro tri v vrsto. 

slika v naravi

Zberi gozdni material (vejice, 

barvno listje, kamni, storži...)

 in ob poti ustvari gozdno sliko. 

Prepusti jo na ogled 

mimoidočim.

spuščanje
čolničkov po

vodi
Za izdelavo čolnička 

potrebuješ: pol lupine oreha, 

list in palčko za jadro. Jadro 

lahko fiksiraš s kosom kruha 

ali plastelina. Veselo igranje!

skrivalnice

V naravi se je najboljše igrati

skrivalnice. Potrebuješ le par 

prijateljev, drevo za zapik in 

igra se lahko prične. 

milni mehurčki raziskovalec

Povečevalno steklo ti bo 

odkrilo svet, ki ga s prostim 

očesom ne uspeš videti. 

Potrebuješ le še lonček in tvoje

raziskovanje se lahko prične. 

Zmešaj si svoje mehurčke:  

1/2 skodelice detergenta, 2 

skodelici vode, 2 čajni žlički 

sladkorja. Zmešaš in pustiš 

stati dve uri. Veselo pihanje!

igra

geocaching

Razreševanje ugank, iskanje 

namigov in iskanje skritih 

zakladov je zagotovo zanimiva 

jesenska dogodivščina. Za 

pomoč prosi starše. 

jesen v

kozarcu

Na svoj pohod vzemi 

steklenico v kateri shranjuj 

najdene "zaklade" (liste, 

storžke, želode...)

mobile iz 

listov

Potrebuješ daljšo vejo, 

kamor v razmaku navežeš 

daljše vrvice. Na vsako vrvico 

naveži list, želod, storž ali kaj 

gozdnega. 



izdelaj krono

ogrlica iz 

želodov
naredi ptičje

strašilo 

pobarvaj

svoje drevo

živali in okraski 

iz storžev

krmilnica za

ptice

naredi jesenski

plastelin

4 letni časi

lovilec sonca ustvari 

herbarij

naslikaj 
jesensko
tihožitje

okrasi 

okno 

ustvarjaj iz 

toaletnih rolic

veseli duhci

sešij nekaj 

jesenskega

Oprane in posušene želode 

preluknjaj in jih pobarvaj z 

akrilnimi ali tempera barvami. 

Suhe      natakni na vrvico in 

ustvari ogrlico/zapestnico. 

.. .

Naberi liste, vejice in plodove. 

Iz kartona izreži obliko kroga, 

na sredini       manjši krog, 

pusti rob vsaj 4 cm. Z mekolom 

nalepi jesensko zbirko. 

Potrebuješ: nekaj starih oblačil,

klobuk, palico, slamo, stare

časopise za polnjenje, iglo, 

sukanec in plastično vrečko.

jesenski

venček

Zmešaj: 2 skodelici moke,

1 skodelico soli, 1 skodelico

 mrzle vode, 1 žlico olja, 

jedilne barve, jesenske 

začimbe: cimet, žbice..

odtisi listja

Potrebuješ: sveže nabrane 

liste, različnih velikosti in oblik. 

Barvo, vodo, čopič in liste. 

Pobarvaj list in ustvari 

jesenske vzorce. 

Potrebuješ: odslužen Cd, lepilo, 

bleščice, vrvico. Cd polepi po 

svoji želji in ga lepo okrasi, 

dodaj vrvco in obesi na sončno 

stran. 

Liste dobro posuši, obteži, 

potem pa nalepi v svoj herbarij 

zvezek, kjer dopiši imena. Lahko

uporabiš tudi mape z listi. 

nariši listja 

dreves
fotografiraj 

To idejo lahko ustvarjaš doma 

ali v gozdu. Znaš narisati listje:

 hrasta, bukve, lipe, javorja ali 

celo ginkota?

Poglej v svojem domu in poišči 

jesensko tihožitje ter ga nariši. 

To je lahko pladenj s sadjem, 

bučami, ali košara kostanja. 

Potrebuješ le: rolico, kolaž 

papir, škarje, lepilo in svinčnik. 

Katere živali bi znali ustvariti?

Poskusi narediti: veverico, ježa, 

zajca...

ustvari 

sovo

ptički iz 

storža

jabolčne

štampiljke

Potrebuješ: jabolka, tempera

ali vodene barve, vodo, čopič, 

papir. Jabolka prerežeš na pol, 

pobarvaš z barvo in odtisneš. 

Ustvari sliko iz štampliljk!

Potrebuješ: trši trak iz 

kartona za okrog glave, suhe 

liste različnih barv, lepilo in 

škarje. Liste zalepi po celem 

traku, trak pa zalepi skupaj. 

Zberi različne jesenske liste 

in jih razporedi skupaj ter jih 

nalepi na kartonsko podlago. 

Ob strani zaveži elastiko in 

maska je narejena. 

Borov storž uporabi za telo 

živali, s plastelinom pa ustvari 

še noge, roke in obraz. Če 

 posprejaš z zlato ali srebrno

 imaš okrasek za drevo. 

Iz tetrapaka ali plastenke na 

sredini izreži kvadrat, nato 

celotno "hiško" pobarvaj z 

akrilnimi barvami, okrasi, 

posuši in napolni s semeni.  

Potrebuješ: bele robčke, 

črni marker in elastike. 

Robček zmečkaš v kepo, ga 

pokriješ z novim robčkom, 

dodaš elastiko, narišeš oči. 

Potrebuješ: semena, mekol 

lepilo, papir/karton, pisalo. 

Nariši obliko, ki jo boš okrasil 

s semeni, nanesi lepilo in dodaj 

semena, da dobiš sliko. 

Uporabi sukanec in šivanko 

ter nanizaj zbirko jesenskega 

listja in ga nato izobesi nad 

vhod hiše. 

maska iz 

listja

človečki iz 

listov 

Liste prilepi na kos papirja, 

nariši noge, roke in glavo, da 

ustvariš 'človečka'. Pripoveduj 

ali napiši zgodbo o njem. 

Nariši drevo in s konicami

 prstov namočenimi v barvo 

odtisni padajoče, pritrjene 

liste, da dobiš sliko jesenska 

drevja. 

Iz materiala, ki ga imaš 

doma na voljo, ustvari 

čisto svojo sovo. Lahko je 

to les, plastelin, tulec., papir...

Potrebuješ: borove strože, 

peresa za krila, gibljive oči, 

košček papirja za kljun. In 

malo domišljije, da ga 

ustvariš. 

 ustvarjamo s

semeni 

V bližini doma poišči različne 

barve dreves in fotografiraj 

vse možne jesenske odtenke. 

"Zlikaj" list med dva

povoščena papirja

in ju obesi na okno.

Ali veš kako se spreminja 

drevo skozi letni čas? 

Na 4 liste nariši sadno drevo 

v vsakem letnem času in 

njegove spremembe. 



vadi 

hvaležnost 

zbiraj pisano

listje 

ptičja krmilnica

iz storža

izrezlaj 

bučo

topel

 jabolčnik
vroča 

čokolada

zabavni 

poskusi 

piškoti v 

obliki listov

pripravi

 jabolčni čips

čaz za 

namizne igre

posadi notranji 

zeliščni vrt

ustvari škatlo 

za spominke

drevo 

hvaležnosti

jesenska 

mizica

bučna 

semena

pismo 

prijatelju

podari 

igrače

večer 

komedije

obišči 

knjižnico

speci 

dobrote

zgradi 

brlog

Za  2 osebi zmešaj in segrej 

na nizkem ognju: 4 dl sok/mošt

jabolka, 1 pomarančo, 1 limono, 

2 žlici sladkorja, ščep cimeta in 

klinčke.  Cca. 5 min, serviraj.

Pripravi si manjšo beležko in 

napiši vsaj 5 stvari za katere 

si hvaležen. 

Bo izgledala strašno ali 

zabavno? Shrani semena in 

pripravi okusen prigrizek 

iz popečenih bučnih semen!

V suhem vremenu zbiraj 

pisano listje in ga posuši, da bo

pripravljeno za ustvarjanje v 

deževnih dnevih. 

Okrog borovega storža 

zaveži vrvico. Na njo namesti

 nekaj masla in potresi s

ptičjimi semeni. Obesi zunaj 

in opazuj ptice. 

Peka je vedno zelo zabavna! 

Uporabi sezonske pridelke, ki

 so na voljo v jeseni – jabolka, 

hruške, kostanj in buče. 

Pripravi zabavno komedijo, 

skledo pečenih kokic ali 

kostanja in se pripravi na 

smejanje do solz skupaj s celo

 družino.

Poišči knjige z jesensko 

vsebino: zgodbe, slikanice, 

opisi dreves, jesenske 

tradicije po celem svetu. 

Za 2 osebi pogrej 4,5 dl mleka, 

100 g naribane čokolade 

ščepec vanilije in cimeta, žlica 

sladkorja/medu. Pogreje in 

mešaj, še toplo postrezi.

Mizo in stole prekrij z odejami, 

rjuhami in blazinami, da dobiš

 pravo trdnjavo. Dodaj še  

svoje igrače in uživaj v igri!  

Si že videl lavo bruhati iz velike

 buče. Potrebuješ izolbeno bučo, 

kamor streseš več velikih žlic 

sode bikarbone, malo barve, 

čez pa vliješ skodelico kisa. 

Oprana jabolka tanko naribaj

ali nareži n položi na peki 

papir. Peči na max.60 stopinj 

približno 3. ure. Ohladi in uživaj!

Poišči ovalni model za piškote, 

ali pa ga iz kartona/folije 

izdelaj kar sam. Starše prosi

za recept, ti pa oblikuj in 

ustvarj, potem pa še speci. 

Igraj se svojo najljubšo igro, 

ali pa se preizkusi v igranju 

novih namiznih iger. 

Activity, Catan, Človek ne jezi 

se, mikado..

peka pizze

margerite

Pripravi škatlo  in jo okrasi 

z barvicami, nalepkami, 

bleščicami. Ta škatla bo 

namenjena za vse tvoje 

ustvarjalne izdelke. 

V gozdu poišči veje in jih doma 

postavi v veliko vazo. Zraven 

postavi lističe in svinčnik, da 

vsak član napiše zakaj je 

hvaležen in to obesi na drevo. 

napiši pesem
ali pravljico o 

jeseni

kandirano

sladkanje

Potrebuješ 7 pomaranč 

(limon, mandarin..), 400 g 

sladkorja, 250 ml vode. Sadje 

opereš in počakaš na navodila 

straršev. Lepo sladkanje!

Za 2 manjši pizzi potrebuješ: 

500 g moke, 3,5dl vode, 1 kvas, 

žličko soli, sir, pelate. Vse 

skupaj dobro pregneti in pusti 

vzhajati. Peci 15 min na 240. 

Semena očisti in zloži na peki

papir. Peci 30 min na 150

stopinj, vmes enkrat premešaj.

Posoli in uživaj v okusnem 

prigrizku. 

Pogrni mizo s prtom in 

pripravi jesenski kotiček z 

bučkami, storži, želodi, 

jesenskimi vejami in tvojimi 

izdelki.. 

Preglej svoje igrače in jih 

razporedi na tiste s katerimi 

se še igraš in tiste, ki si jih že 

prerasel. Oddaj  jih naprej 

otrokom, ki jih bodo veseli. 

Vzemi list papirja in svinčnik 

ter napiši pismo prijatelju ali 

sorodniku. Ni pa prezgodaj za

 pismo dobrim možem. 

Kaj vse te spominja na jesen?

Napiši kratko zgodbo, pesem 

ali pravljico, mogoče igro 

katero lahko odigraš za 

prijatelje ali družino. 

Kateri vonj in okus zelišča 

imaš rad? Lahko ga preprosto 

posadiš v jogurtov lonček in ga

obdržiš tudi čez zimo. Potre-

buješ le zemljo, semena in vodo. 

piškoti

za ptice

Potrebuješ 3/4 skod. ptičje 

hrane, 1/4 skod. vode, zavitek 

želatine (10g), vrvico, modeli 

za piškote, nož, peki papir

Starši ti bodo podali navodila.





Ob vseh obveznostih nam včasih preprosto zmanjka idej za igro, zabavo in učenje. Včasih pa potrebujemo
le svojih 5 minut časa medtem, ko se otrok igra.  

Pravijo, da je dolgčas zdrav, saj takrat deluje domišljija in se rojevajo najboljše ideja. 

Pred vami je zbranih 100 idej: 
50 idej je primerno za aktivnosti na prostem, 25 za ustvarjalne urice in 25 za deževne dni.

Večina ustvarjalnih idej je prav tako primerna za deževne dni.

Čeprav je jesen čudovit letni čas, poln navdiha in idej, je bilo zbiranje, pisanje in priprava 
dolgotrajen proces, saj smo vam res želeli ponuditi najboljše! 

Srčno si želim, da vam bodo predlogi v pomoč pri vsakdanu in pri: "Mami meni je dolgčas!" trenutkih. 

Posebej za starše smo pripravili podrobnejši opis aktivnosti, kjer so zbrani tudi nekateri 
recepti in navodila.

CILJ jesenskega kozarca je, da si ga otrok že od začetka sam ustvari (kot je v navodilih narisano),
in ideje tudi sam izvaja, kakor je le to mogoče (glede na starost, samostojnost,..). 

Če naloga ni izvedljiva jo prilagodite svojim zmožnostim.

Sami presodite v katerih nalogah otrok lahko sam sodeluje, kje pa potrebuje pomoč. Pri mlajših otrocih od 5.
letih se potrebuje več pomoči in prisotnosti odraslega, kot pa pri 7. letniku, ki že sam zna prebrati navodila.

Večina nalog je zastavljena za samostojno delo, označene z listkom               pa zahtevajo prisotnost 
odrasle osebe (navodila, varnost, ali zaradi same naloge). 

Dodatek za starše ne potrebujete vedno brati otroku, je le dodatek, če potrebujete dodatno razlago. 

BARVE aktivnosti: 

ZELENA - aktivnosti na prostem, RDEČA -  ustvarjalne aktivnosti  MODRA - aktivnosti za deževne dni 
Prazen list je za vaše ideje. 

Dodatek za starše



1.Preizkusite sprehod s svetilko 

Ob tem, ko se dnevi krajšajo, so otroci ponavadi še budni, ko sonce zaide. Poiščite svetilko in se ob 
mraku odpravite ven ter ugotovite, kaj vse se da najti zunaj. 

2. Odtisi drevesnega lubja 

Zelo zabaven način za odkrivanje različnih plasti drevesa. Potrebujete le list papirja in barvno voščenko. 
List prislonite na drevo in rahlo podrgnite z voščenko, da dobite odtis. 

3. Tobogan z listjem 
Na dno tobogana naberite velik kup listja. To bo običajno aktivnost skakanja po listju poneslo na povsem 
nov nivo!

4. Oblecite topla oblačila, vzemite kapo in užijte jesenski zrak. 

Hladno, a prijetno jesensko vreme vabi vašo družino k aktivnostim v naravi in uživanju v vsem, kar ta letni 
čas lahko ponudi.

5. Obiščite sadovnjak. 

Nič ne premaga okusa sveže obranega jabolka. Pojdite na obiranje jabolk ali grozdja, ob tem pa lahko kot
dodatni izziv preizkusite, kako dolgo lahko jabolko obdržite na vrhu glave.

6. Natisnite si GOZDNO UČNO POT, ki vas bo spremljala na dogodivščinah skozi gozd. 

Vzemite si čas za občudovanje spreminjajočih se barv listja, otroke pa sočasno spodbudite k igri in učenju
 o gozdu z e-knjigo Gozdna učna pot, ki jo najdete v RubiRudi.com/shop. 

Na prostem



7. Naj se vam 'zrola'! 

Povzpnite se na vrh hriba in se zakotalite navzdol. Ta klasična zunanja aktivnost je odličen način za povezavo 
z naravo, neomejeno zabavo in učenje prevzemanja nadzora med kotaljenjem.

8. Nogomet za vse! 

Če obstaja šport, ki ga lahko povežemo z jesenjo, je to zagotovo nogomet. Zberite družino in odigrajte 
svojo družinsko igro na vašem dvorišču!

9. Zabava na kmetiji. 

Obiščite bližnjo kmetijo in se pobliže spoznajte z delom in življenjem na kmetiji. Vožnja s traktorjem, 
domača hrana, jahanje ponijev in bale sena so razlogi, da obiske kmetij spremenite v družinsko tradicijo. 
Otroci naj preizkusijo plezanje na balo sena in ob tem občutijo tako napor kot veliko zabave!

10. Fotografirajte. 

Razglejte se in fotografirajte prelepe prizore jesenskega listja na vrtu, na poti v šolo, v parku ali v gozdu.

11. Zabava z listjem. 

Zberite družino, vsak član pa naj predlaga eno igro z listjem. Naš predlog: prvi način je takšen, da listje
 pograbite na velik kup in skačete po njem, lahko pa preizkusite  tudiizdelavo labirinta iz listja!

12. Splezajte na drevo. 

Ko drevesa postopoma izgubijo liste in veje ostanejo gole, so odlične za plezanje! Splezajte visoko, kolikor
zmorete, in uživajte v razgledu – svet izgleda povsem drugačen v višavah drevesa. Na višini pa lahko 
naberete preostalo listje na drevesu in jih zberete za različne igre z listjem.

13.Preizkusite se v opazovanju ptic

Bodisi na vašem vrtu, bodisi med sprehodom. S seboj vzemite daljnogled in knjigo o pticah ter kar na 
mestu ugotovite, katero ptico ste pravkar opazili.



14. Pojdite na pohod za zakladi

S seboj vzemite škatlo ali nahrbtnik, v katerega boste shranili majhne zaklade, ki so simbol tega
letnega časa, npr.storži, želodi ipd.

15. Organizirajte jesenski piknik

Če poskrbite za primerna oblačila, je jesenski piknik lahko izjemno zabaven. V termo posodo
spakirajte bučno juho, pečen kostanj in vroč kakav, ob katerih se boste vsi pogreli, pri tem pa
sedite in občudujte jesenske barve.

16. Zapeljite se v naravo.

Jesen ponuja izjemno lep čas, preživet v naravi, zato jo dobro izkoristite! Odpeljite se na
podeželje, kjer boste lahko videli obračanje in šelestenje listov na drevesih in občudovali vse
znake letnega časa, ki vas obdaja.

17. Pojdite nabirati buče.

Seveda lahko buče vedno kupite v lokalnem marketu ali na stojnici z zelenjavo, a vendarle, če
imate možnost za nabiranja buč v lokalnem okolju, je to nepozabno doživetje in predvsem
edinstveno za to obdobje!

 18. Okrasite dovoz z listjem, narisanim s kredo.

Preprosto položite list na tla in ga obrišite s kredo. Nato odstranite list in notranjo stran obrisa
pobarvajte po lastnih željah z barvnimi kredami. Naredite lahko različne vzorce, npr. vzorec
listov vzdolž pešpoti, ki bo izgledal kot stopinje na poti.

19. Naberite borove storžke

Naberite storže in jih razstavite v stekleno skledo. Otrokom lahko pustite, da jih najprej
pobarvajo z različnimi barvami, nato pa z njimi skupaj razmislite še o novih idejah.



20. Naberite jesenske plodove in zelišča za čaj

Jesen je bogata z zelišči in plodovi, zato vzemite košarico in se odpravite na svež zrak in nabiranje: 
šipka (za čaj in marmelado), trpotca, rmana, gloga, drnulje, želod za odlično kavico. Nabirajte res tisto 
kar dobro poznate, seznanite pa tudi otroke kaj lahko nabirajo in kaj ni primerno za uživanje.

21. Tekmovanje z divjimi kostanji

Naberite nekaj plodov divjega kostanja. Na sredini jih prebodite tako, da nastane luknja in skoznjo
napeljite staro vezalko ali vrvico. Nato izzovite prijatelja ali sorodnika na tekmo s kostanji. Izmenjujte 
se v trkanju kostanja enega ob drugega. Tekmovalec kateremu se kostanj najprej prelomi, se šteje za
poraženca. 

22. Gozdne živali iz divjega kostanja

Divji kostanj je tudi odličen za izdelavo živali iz zobotrebcev. Potrebujete le zobotrebce in debele divje
kostanje, ki jim naredite noge, glavo s pomočjo zobotrebcev.

23. Spuščanje zmaja

Vreme v tem času je ponavadi vetrovno, zato je kot nalašč za spuščanje z zmaji. Ob tem lahko 
pripravite medsebojno tekmovanje v tem, kdo zna izdelati boljšega lastnega zmaja.
 
24. Poiščite pajkove mreže

in jih fotografirajte od blizu, narišite na list..

25. Zbirajte semena rastlin na vrtu

V kolikor imate doma ali pri babici vrt shranite semena rastlin, spomladi pa jih ponovno posejte. 

26.Udeležite se jesenskih festivalov 

Mogoče v vašem kraju prirejajo krompirjev, kostanjev ali drug piknik? Oglejte si največje buče, 
poskusite pečen kostanj in se podružite z lokalnimi ljudmi. 

27.Naberite želod 

Želod je super uporaben za ustvarjanje z otroci in pripravo domače kavice.  



29. Igrajte se 'Plavajočo palico'

Igro se lahko igrate na kateremkoli mostu, pod katerim teče voda. Vsak tekmovalec vrže palico v
vodo na eni strani mostu. Za zmagovalca se šteje tisti, čigar palica se prva pojavi na drugi strani
mostu.

30. Blatni odtisi

Naj vas dež ne zmoti, nataknite si škornje in naredite nekaj blatnih odtisov ob pešpoteh. Odkrivajte
različne velikosti, vzorce in teksture. Otroci radi tečejo in skačejo po lužah, četudi dežuje zakaj se jim
ne bi pridružili tudi vi?

31. Opazujte zvezde

Zgrabite odejo in se ulezite na travnik ter ob jasnem nebu opazujte zvezde, vsaj dokler vreme v
jesenskem obdobju še ne postane premrzlo.

32. Javorjeva semena

Uporabite javorjeva semena kot 'helikopter'. Kako visoko jih uspete vreči in kolikšno hitrost vrtenja
vam uspe doseči?

33. Izmerite drevesa

 Otroke lahko zaposlite z merjenjem velikosti in debeline drevesa ali štora, kjer preštejete število
lletnic in ugotavljate starost drevesa. 

34. Blatna zmešnjava

Če vam ni pretežko počistiti zmešnjave, ki ob tem nastane, zakaj se ne bi igrali v blatu? Umažite si
prste, naredite različne oblike iz blata in preizkusite različne aktivnosti, ki vključujejo packanje.

35. Na svojem vrtu posadite čebulice za naslednjo spomlad

Čebulice tulipanov, narcis in žafranov so od septembra na voljo v trgovinah. Otroci naj izberejo svojo
cvetlico, vi pa jim ponudite mesto na vrtu, kjer bodo lahko posadili njihove čebulice.

36. Gremo na kolo 
 



37. Postavi kurišče

V hladnejših jesenskih dnevih je druženje ob ogenju lahko zelo prijetno. Če le imate možnost
pripravite drva, papir, vžigalnice in skupaj z otroki zakurite ogenj. Pripovedovanje zgodb bo veliko 
bolj prijetno. 

Pečen krompir, kruh ali druge dobrote pa bodo odlično dopolnile vaš večer pod zvezdami. 

38. Družinsko fotografiranje 

Otroci rastejo, spomini pa ostajajo! Izkoristite čudovite barve za družinsko fotografiranje v naravi. 
Lahko si poiščete profesionalnega fotografa ali pa prosita prijatelja oz. sorodnika, ki ima smisel za 
fotografiranje. Za res zabavni dan pa naj se vsak od vas prelevi v fotografa in ujame nekaj lepih
posnetkov. 

39. Jesenski šopek 

Šopek ni nujno pripravljen le iz rezanega cvetja. Vaš prostor okrasite z vejami, želodi, šipkom..po želji
pa dodajte svoj pridih. Pustite, da otrok sam po svoji domišliji pripravi jesenski šopek. 

40. Hotel za žuželke 

S postavitvijo hotela pomagamo koristnim žuželkam,  ki so na robu izumrtja ali zelo ogrožene. Otroci
bodo z veseljem sodelovali pri vrtanju lukenj, zabijanju žebljev, pri postavljanju ogrodja in s svojimi
idejami. 

Za izdelavo hišice uporabimo:

Stare opeke, vejice, lupine orehov, želode, storže, mah, drevesni panj (vanj navrtamo luknje
različnega premera, dobro obrusimo s papirjem, da je vhod v luknjico gladek), zemljo, liste suhe
koruze, palice trstike ali bambus, slamo, večje veje, odpadlo listje z dreves, kamne z
vdolbinami,uporabimo lahko tudi plastične lončke od rož, konzerve, plastenke, zamaške, dele
palete…

Za izolacijo pred mrazom ozadje hišice obložimo s slamo. V bližino hotela postavimo nizko posodo 
z vodo, za napajanje žuželk.

Postavimo ga na sončno lego, zaščiteno pred vetrom in dežjem. Obkrožajo naj ga rastline, ki imajo
nektar, saj je to hrana večini koristnih žuželk. Vhodi za žuželke naj bodo obrnjeni na JV.



41. Listnata utrdba

Se še spominjate kako ste v otroških letih gradili utrdbe? Nekaj dobrih prijateljev je vse kar
potrebujejo otroci za popoldansko druženje na svežem zraku. V bližnjem gozdu poiščite kotiček in
na izbran prostor pripravite veje in veliko listja, da zgradite veliko utrdbo.  

41. Igra križci in krožci 

Preprosta igra, ki se jo ponavadi igramo doma na "papirju" kot tri v vrstvo. V gozdu pa je lahko še
bolj zabavna. Otrok naj poišči npr. 5 želodov in 5 manjših kamnov. S palicami se označi mrežo na
tleh ali štoru drevesa in igra se lahko prične. 

42. Skrivalnice 

Če se pridružijo odrasli so skrivalnice še bolj zabavne :). 

43. Slika v naravi 

Ne mislimo slikanja s čopiči, ampak ustvarjanje slike z vsem kar najdemo v naravi. Priporočamo, da
ima otrok s seboj košarico ali papirnato vrečko kamor bo nabiral vse kar mu bo "padlo" v oči. Ko bo
imel dovolj zbranega materiala, si najde primeren prostor ob poti in ustvari mojstrsko sliko iz
nabranega. 
Vsak mimoidoči bo vesel umetnine na poti. 

44. Spuščanje čolčničkov 

Ideja, ki je odlična tudi za poletje! Ustvarjanje čolničkov iz recikliranega materiala, tako, da jih brez
slabe vesti spuščate po bližnjem potoku. 

Potrebujete orehove lupine, košček kruha, manjša vejica, list. 

Lupine previdno prepolovimo. Za sidro uporabite manjšo vejico na katero zapičite list drevesa. Da
se fiksira sidro lahko uporabite oreh v notranjosti ali malo kruha (kroglica iz kruha). 

Ko je izdelanih nekaj čolničkov jih spustite po potoku in opazujte kako plujejo s tokom. 

45. Kostanj 

Sladka dobrota, ki je na voljo le kratek čas. Naberete pa ga lahko hitro v bližnjem gozdu. Pečen ali
kuhan, ali v sladici, kakšen vam je najboljši? 



46. Milni mehurčki 

Recept za mehurčke najdete na kartončku. Uporabite prazne lončke za mehurčke, ali pa si naredite
velike palice in vrvico in poskusite napihnite ogromne mehurčke. 

47. Raziskovanje 

Če doma nimate povečevalnega stekla, si ga kupite! To je res odličen pripomoček, za male in velike
raziskovalce. Potrebujete le še prazno plastično posodico kamor bo otrok ujel žuželko ali list za
opazovanje. Pomembno je, da otrok ve, da se po preučevanju živali izpusti nazaj v njegovo
domovanje. 

48. Geocaching

Verjetno ste že slišali za to igro. V kolikor je še ne poznate si poglejte na google app, kjer pišejo tudi
vsa navodila. Gre za iskanje "zakladov" in reševanje ugank po celi Sloveniji. Zagotovo zanimiva
aktivnost tudi za jesenske mesece. 

49. Jesen v kozarcu 

Otrok naj na svoj pohod v gozd vzame litrski kozarec in v njega polni vse jesenske zaklade na poti. 
 Manjši otroci naj zaradi varnosti kozarec raje polnijo doma ali ob prisotnosti starša. 

50. Mobile iz listov 

Namesto klasičnih mobil, lahko preproste mobile izdelamo že v gozdu. Potrebujemo daljšo palico
(vsaj 50 cm), vrvice in plodove. Vrvico odrežite za približno 20 cm in jih v razmaku  nekaj cm. Na vsak
konec navežite list ali plod. Mobile obesite pred hišo ali v prostor v hiši. 



1.Izdelajte krono iz jesenskega listja 

Potrebujete trši karton, suhe liste in univerzalno lepilo.  
Otrok liste lepi na karton, na koncu pa zalepi skupaj v velikosti, ki ustreza njegovi glavi. 

2. »Sešijte« nekaj jesenskega  

Ta jesenska aktivnost je primerna tudi za mlajše. Z nekaj sukanca in debelejše igle boste poskrbeli za
čudovito motorično vadbo, kjer bodo otroci lahko preizkušali tudi različne vzorce. 

3. Ustvarjamo s semeni 

 Zaščitite mizo s časopisnim papirjem, pripravite mekol ali drugo univerzalno tekoče lepilo.Uporabite
ptičjo hrano ali mešana semena, ki bodo popestrila sliko. Sliko otrok lahko ustvarja na trši karton A4,
da jo potem tudi uokvirite. 

4. Izdelava jesenskih mask 

 Izdelajte jesensko masko iz listja. Zberite različne jesenske liste in jih razporedite skupaj,
nato jih nalepite na kartonsko podlago. Ob strani maske naredite luknjici, da jo povežete z elastiko
in nosite na glavi. 

5. Izdelajte človečke iz listov

Otroci naj prilepijo liste na kos papirja, narišejo noge, roke in glavo ter s tem ustvarijo 'človečka'.
Nato lahko o njem povedo ali napišejo celotno zgodbo – gre morda za jesensko pošast, čarobno
vilo, magično bitje ali kar za avto-portret?

6. Naredite ptičje strašilo

To je čudovit projekt za otroke, predvsem če vam radi pomagajo pri delu na vrtu. Čeprav strašila
morda nimate namena dejansko uporabiti na vrtu, bodo otroci v tem zagotovo uživali, hkrati pa ga
lahko uporabite za dekoracije ob noči čarovnic. 

Ustvarjanje 



Vse, kar potrebujete, je nekaj starih oblačil, klobuk, palica, slama, stari časopisi za polnjenje, iglo,
sukanec in plastičnovrečko.

7. Naredite venec iz listov

Otroke peljite ven z nalogo, da naberejo listje, manjše veje in želod. Vzemite poljubno podlago iz
papirja ali kartona in izrežite obliko venca, tako da izrežete sredino. Otroci lahko podlago prebarvajo
(npr. v rjavo). Ko se barva posuši, naj otroci na podlago prilepijo liste, veje in želode ter si na ta način
ustvarijo lastni jesenski venček, ki ga lahko uporabite na vhodnih vratih ali v stanovanju. 

8. Naredite ogrlico iz želodov

Želode v naravni barvi, ali predhodno pobarvane in posušene, preluknajte (prosite za pomoč
odraslo osebo), nato pa enega za drugim nataknite na primerno vrvico in si s tem ustvarite jesensko
ogrlico.

9. Pobarvajte personalizirano jesensko drevo

Skicirajte oris drevesa in nato s konicami prstov, namočenimi v barvo, narišite svojo vrsto drevesa,
(ki ima pritrjene, padajoče in odpadle liste) za popoln prikaz jesenskega drevja. Pri tem lahko
sodeluje cela družina!

10. Naredite živali ali okraske iz borovih storžev

Borov storž lahko uporabite za telo živali, ki jo želite izdelati, z uporabo plastelina pa lahko ustvarite
še noge, roke in glavo.

Storže lahko posprejate z zlato, srebrno in belo barvo ter pripravite naravno dekoracijo za okrasitev
dreveščka. Če nimate barve na storž lahko dodate vato, ki deluje kot sneg. 

11. Naredite krmilnico za ptice

Potrebujete:
tetrapak karton, 2 zamaška za oči, škarje ali nož, ptičjo hrano, vrvico, akrilne barve, papir za kljun

Uporabite lahko porabljeno plastenko, tetrapak od mleka, starejši otroci ob pomoči odraslih, pa tudi  
iles. Napolnite jo s semeni in mešanicami za ptice ter skozi okno opazujte, kako ptice zahajajo vanjo
v hladnejših mesecih. 



Priprava: 

Vzemite karton in ga najprej dobro operite in osušite. Pobarvajte ga z akrilnimi barvami ali oblepite z
barvnim kolažem. (Opomba: Razmislite glede obstojnosti barve in lepila, če bo hišica na prostem.)

Na prednjem delu naredite večjo luknjo, ki bo vhod za ptice.Pri straneh naredite dve zarezi za krila.
Prilepite oči, kljun.

Na zgornjem delu zavežite vrvico in obesite na drevo. Nasujte ptičje hrane in opazujte ptice. 

12. Naredite jesenski plastelin 

Uporabite moko, vodo, sol in rastlinsko olje, dodajte začimbe kot so nageljnove žbice, cimet, ingver
ali muškatni orešček, da boste izdelali lastni jesenski plastelin. Če želite, da bo le-ta tudi obarvan v
jesenskih barvah, le vodo zamenjajte z barvo (oranžno, rdečo ali rjavo).

Potrebujete: 

2 skodelici moke, 1 skodelica soli, 1 skodelica mrzle vode 1 žlica olja, jedilne/tempera barve. Prazne
lončke od jogurta ali prozorno folijo za shranjevanje. 

Priprava: 

Vse sestavine preprosto zmešajte skupaj, razdelite testo na kupčke v lončke in dodajte malo barve.
Več barve boste dodali, bolj bo barva intenzivna.
 
13. Naredite odtise listov

Naj vaš otrok nabere nekaj 'popolnih' listov – večjih, manjših in različnih barv. Priporočamo, da
uporabite samo suhe liste. Postavite jih med kuhinjske brisačke, nato med knjige, na vrh knjig pa
dodajte še utež. Pustite nekaj dni.

14. Naredite jesenske lovilce sonca

Potrebovali boste:star CD, lepilo, svetlečo dekoracijo (biseri, bleščice, itd.) laks ali sukanec, škarje. 

Otroku pripravite CD in pustite, da ga prosto okrasi z okraski. Lahko ustvari bleščeč dizajn, ali pa
naredi lovilec sonca s cvetjem ali obrazom.  Lovilec obesite na sonce. 



15. Narišite ali naslikajte jesensko tihožitje

Otroku ponudite različne možnosti za risanje (barvice, krede, svinčnik...)

16. Naredite fotografije vseh možnih barv, ki jih najdete v gozdu

17. 4 letni časi 

Poučite otroke o spremembi letnih časov. Pripravite štiri liste kamor nariše drevo v vsakem letnem
času. 

18. Ustvarite jesenski herbarij

Liste naberite, dobro posušite (vsaj 4 dni), obtežite potem pa nalepite v svoj herbarij zvezek ali v
mape. 

19. Listje drevesa 

Izziv, ali znate prepoznati določeno vrsto drevesa? Ali otrok zna narisati hrast, javor, lipo, ginko? 
Poskusite se v prostem risanju. 

20. Ustvarjanje iz rolic 

Zagotovo imate doma odvečne rolice, ki čakajo na ustvarjalne ideje. Potrebujete le še 
kolaž papir, lepilo in barvice ter malo domišljije, da ustvarite ježa, veverico, zajca ali drugo žival. 

21. Okrasi okno 

Nabrane liste "zlikaj" med dva povoščena papirja. Lahko uporabite vosek sveče. Liste obesi na okno. 

22. Ustvari sovo 

Sova je le ideja. Kako jo bo otrok ustvaril pa je stvar njegove domišljije. Pogleda naj okrog sebe in
poišče material s katerim bi lahko ustvaril to prikupno gozdno žival. Lahko je to les, plastelin, tulec,
tetrapak...

23. Veseli duhci iz papirnatih robčkov. 

24. Ptički iz storža

25. Jabolčne štampiljke poskusi ustvarjati tudi z radičem, zeleno in zelenjavo. 



1.Vadite hvaležnost

 Jesen je čas za hvaležnost. Uživajte v nekaj tihih trenutkih z vašimi otroki in se povežite v zavedanju
tega, kar imate in kar lahko storite za druge. 

2. Pojdite v knjižnico

Knjižnica je odličen kraj za preživljanje časa, ne glede na letni čas. A zakaj si ne bi glede na trenutni
letni čas izbrali knjige o jeseni in pridobili znanje glede jesenskih tradicij širom celega sveta?

3. Zbirajte pisano jesensko listje 

Ko listi začnejo odpadati, postanejo odličen vir navdiha za številne zabavne projekte. V suhem
vremenu naberite liste, jih osušite in otežite, da bodo lepo zravnani in jih uporabite, ko bo zunaj
deževno ali prehladno za sprehode. Nekaj kreativnih idej za izdelke iz listja: glej ustvarjanje.

4. Naredite ptičjo krmilnico iz borovega storža 

Okrog borovega storža zavežite malo vrvice. Na njo namestite nekaj masla in potresite s ptičjimi
semeni. Obesite zunaj in opazujte ptice, kako ga bodo 'napadle'!
 
5. Specite nekaj dobrot

Peka je zabavna v kateremkoli letnem času, a zakaj ne bi kar najbolje, kot se da, izkoristili sezonskih
pridelkov, ki so na voljo v jeseni – jabolka, hruške, kostanj in buče so še posebej izpostavljene.

6. Izrezljajte bučo

Bo izgledala strašno ali zabavno?Ne pozabite shraniti bučnega 'mesa', ki pri tem ostane, da boste 
iz njega po receptih pripravili nekaj slastnih jedi. Navdušeni boste lahko tudi nad tem, kako okusen
prigrizek lahko naredite iz popečenih bučnih semen!

 
 

Za deževne dni



7. Organizirajte noč komedij

Pripravite zabavno komedijo, skledo pečenih kokic/kostanja in se nasmejte do solz skupaj s celo
družino.

8. Naredite jabolčnik

V skladu z jesenjo se dobro ujame topel okus in prijeten vonj jabolčnika. Poizkusite ga izdelati sami,
zagotovo bo nad njim navdušena celotna družina.

9. Zgradite brlog

Otroke zaposlite ob deževnih dnevih z izdelavo brloga. Prekrijte mizo z odejami in prevlekami, ali pa
začnite z gradnjo kar na tleh, le pazite na to, da ostane prost dostop do vrat. Otroci bodo z veseljem
dodali svoje ideje z blazinami, lučkami, ipd. Brlog uporabite za igranje iger ali pa za reševanje
puzzlov. Naj vas opozorimo – otroci bodo morda želeli v njem kar prespati!
 
10. Naredite vročo čokolado

Za dve skodelici vroče čokolade segrejte mleko (ne sme priti do vretja), počasi dodajte naribano
čokolado ob stalnem mešanju. Sladkor dodajte takoj, med pa na koncu kuhanja. Dodajte
vanilijo/cimet in postrezite v skodelico, po želji s stepeno sladko smetano in penicami. 

Potrebujete: 

4,5 dl mleka 
sladilo po želji (med ali sladkor)
100 g naribane/na koščke narezane najljubše čokolade 
ščepec vanilije/cimeta
sladka smetana, penice

11. Zabavajte se z znanostjo

Naredite poskus lave v veliki buči. Potrebujete veliko bučo, ki ji najprej izdolbete sredino, po želji pa
tudi oči in usta.  V bučo stresete več velikih žlic sode bikarbone, malo tempera ali jedilne barve, čez
pa vlijete skodelico kisa in počakajte na zabavno penjenje. 
 



12. Naredite piškote v obliki listov

Izrežite obliko lista iz kartona in oblikujte vaše lastne piškote. Druga možnost je, da za list uporabite 
ovalno obliko rezalnika za piškote, nato pa v testo zarežete črte, ki bodo predstavljale odtis lista.

Recept za pogačice

Potrebujete: 

225 g pirine ali polnozrnate moke, 2 1/2 žličke pecilnega praška, 2 žlici masla, 2 žlici sladkorja, 50g rozin 
ali brusnic, 2 žlici sončničnih semen, malo janeža po želji, 150g navadnega jogurta, 2-3 žlice mleka

Priprava: 

Moko, pecilni prašek zmešajte z maslom. Nato primešajte sladkor, rozine in 1 žlico sončničnih semen.
Dodajte jogurt, malo mleka, da testo ne bo lepljivo.Na pomokani površini zvaljajte testo na cca.2 cm 
debelo in z modelčki izrežite pogačice (to z veseljem pomagajo vaši otroci).Premažite jih z malo mleka
 ter okrasite s semeni, dodatnimi rozinami..Zložite na peki papir ali pomaščen pekač, ter pecite na 230
stopinj približno 12-15 minut. Ko so pečene pustite, da se ohladijo.

13. Skupaj z otrokom napišite pesem ali pravljico o jeseni

14. Kandirani bonboni iz olupkov

Neškropljene citruse lahko porabite za  odišavljanje prostora (namestite jih na radiatorje po hiši), 
ali pa jih uporabite za kandirano sladico. 

Potrebujete: 7 pomaranč (limon, mandarin..), 400 g sladkorja, 250 ml vode, 

Priprava: 

Citruse dobro operite, olupite, odstranite belo in narežite olupke na dolge rezine.  Kuhajte olupke 
približno 15 minut, nato splaknite s čisto vodo in prvo vodo zavrzite. 
V kozico dodajte sladkor, olupke in svežo vodo ter kuhajte na nizkem ognju približno 45 minut oz. 
dokler ne postane rahlo lepljivo. Odstranite olupke iz vode in jih še vroče povaljajte v sladkorju, pustite 
da se popolnoma osušijo dan do dva. 

15. Napišite pismo sorodniku ali prijatelju



16. Specite bučna semena

Bučna semena očistite, ne operete in jih razporedite na peki papir. Pecite na 150 stopinj,
približno 
30 min, vmes enkrat obrnite. Dobili boste odličen zdrav posladek. Po želji lahko solite. 

17. Namenite mizo ali kotiček za jesenske najdbe iz narave

Pogrnite mizo s prtom in pripravite jesenski kotiček z bučkami, storži, želodi, jesenskimi
vejami.

18. Specite jabolčno pito okusne recepte poiščite pri babici. 

19. Naredite jabolčni čips

Oprana jabolka na tanko naribajte in položite na peki papir. Pecite na 60 stopinj 

20. Podarite igrače s katerimi se ne igrate več

Poglejte igrače, igre in knjige s katerimi se otrok ne igra več in jih podarite naprej 
Zavodu ali mlajšemu sosedu. 

21. Piškoti za ptice 

Potrebujete:

3/4 skodelice mešanih semen ptičje hrane, 1/4 skodelice vode, 1 zavitek želatine (10g),
vrvica, modeli 
za piškote, nož, peki papir

Priprava:

Pripravite kos vrvice z vozlom za cca. 6 piškotov.Zmešajte želatino s 1/4 skodelice vode in
postavite na štedilnik. Nadaljujte s stalnim mešanjem dokler se želatina popolnoma ne
raztopi. (Ne sme zavreti!) Odstranite iz štedilnika, da se malo ohladi.Vmešajte 3/4
skodelice ptičje hrane. (Opomba: Če je tekočina še na dnu posode, dodajate malo več
semen.)Izberite svoj model za piškot in ga postavite na papir za peko. Napolnite ga do
polovice z mešanico ptičje hrane. Pripravljeno vrvico z vozlom potisnite navzdol v
piškot.Zapolnite vaš piškot do vrha, ter pustite, da se čez noč posuši. Naslednji dan
odstranite model in obesite piškote po drevesih.Opazujte skozi okno, kdaj bodo prišli
vaši prvi »pernati« gostje.



22. Čas za namizne igre

Kratki dnevi so idealni za druženje ob družabnih igrah. Katera igra je tvoja najljubša?

23. Pizza

Zavrtite si pesem pizza margerita, pripravite testo in specite okusno pizzo.

24. Posadite notranji vrt

Prazne jogurtove lončke napolnite z zemljo in posadite začimbe. Postavite jih na sončno
okensko polico in opazujte kako rastejo.

25. Ustvarite škatlo za spominke

Vse ustvarjalne izdelke lahko pospravite v priporočno škatlo za spominke, ki si jo otrok
ustvari in okrasi kar sam. Potrebujete škatlo, okraske, lepilo, bleščice.

25. Drevo hvaležnosti

Za to aktivnost potrebujete veliko vazo in več vej, listke in svinčnik. 
Veje postavite v vazo, lahko otrok doda kakšne okraske ali igračke. 

Na listek vsak napiše zakaj je hvaležen in to obesi na drevo. Čez nekaj dni bo drevo zacvetel v 
vsej svoji hvaležnosti, poln listkov :). 


