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1. Družinska umetnina
Med sprehodom v gozd naberemo čim več različnega naravnega materiala. Doma izdelamo veliko
družinsko umetnino iz nabranega materiala. Ustvarjalnost in domišljija naj pri tej dejavnosti ne poznata
meja.
Ostanek materiala uporabimo za igro na balkonu/terasi/dvorišču.
2. Družinsko drevo
Skupaj z otroki narišemo družinsko drevo in prilepimo fotografije članov naše razširjene družine.
Portrete lahko tudi narišemo. K vsakemu portretu poleg imena napišemo še po eno pozitivno besedo,
s katero bi določenega člana opisali. Nato si vsak izbere enega člana z družinskega drevesa, ki ni del
naše najožje družine (npr. hči izbere babico, sin ata, ati strica in mami nečakinjo) in zanj/o na
samostojen list napiše (mlajšim pomaga starš), kaj je po naše njegova/njena najljubša barva, najljubša
hrana, najljubša pijača, najljubša žival, s čim se rad/a ukvarja v prostem času, kam bi šel/šla najraje
na izlet, ...
Kaj smo uganili in česa ne, preverimo tako, da jih pokličemo preko video klica in jih vprašamo. 😊
3. Grbi
V knjigi ali na internetu preberemo nekaj o grbih – kaj so, kaj predstavljajo. Nato vsak član družine na
list A4 izdela (s poljubno tehniko in iz poljubnega materiala) svoj grb. Ko vsi končamo, jih pokažemo in
predstavimo ostalim. Na zadnjo stran vsakega grba napišemo SI NEKAJ POSEBNEGA, nato pa vsak član
družine za vsakega člana družine napiše (mlajšim pomaga starš), zakaj (npr. na sinov grb sestrica napiše
– ker mi vedno pomagaš, mami napiše – ker se z veseljem učiš kuhati z mano, ati napiše – ker si me
naučil najboljših trikov s kartami, ...).
4. Knjiga rekordov
V mapo vstavimo toliko prozornih map, kot je članov družine. Vsak član družine v eno od map vstavi
svoj grb in nekaj praznih listov A4 list. Mapa je na vidnem mestu in vsakič, ko je kdorkoli od članov naše
družine v nečem uspešen, to zapišemo na ustrezen prazen list. Pripišemo datume. (npr. Danes je Nika
pojedla celo skledo solate, 26. 3. 2020 ali Danes je Lanu uspelo sestaviti stolp iz kock, ki je bil višji od
njega, 27. 3. 2020). K vsakemu zapisu posamezen član nariše risbico o tem.
5. Družinski foto časopis
V Wordu ustvarimo dokument. Določimo mu izviren časopisni naslov (npr. Družina norcev). Otroci
dobijo nalogo, da vsak dan fotografirajo čim več zanimivega, kar se dogaja doma/na vrtu/med
sprehodom. Zvečer (pred risanko 😊) skupaj pregledamo fotografije. Najbolj zanimive vstavimo v
Wordov dokument – naš družinski foto časopis. Poleg vsake fotografije, kot se za časopisni članek
spodobi, s pomočjo petih osnovnih vprašanj (kdo, kaj, kje, kdaj, zakaj) napišemo kratko poročilo.
6. Družinske zgobe
Vsak otrok v družini v prazen zvezek piše svojo zgodbo (mlajšim pomaga starš). Edino pravilo je, da vsak
dan napiše samo en stavek. Najbolje pred spanjem. Preden začnemo pisati zgodbo, se dogovorimo,
koliko časa bo dejavnost trajala (npr. do konca izolacije). Ko so zgodbe končano, jih preberemo in si
zanje izmislimo naslove.

