
DRAGI RaP- OVCI! 
Zakorakali smo v 8. teden dela na daljavo.Kako 

hitro čas beži.  

Še posebej v teh časih se moramo zavedati kako 

pomembno je za nas gibanje in pa skrb za 

zdravje. Dobro je, da čim več časa preživimo 

zunaj. Tako tudi našemu zlobnemu virusu 

otežimo njegovo širjenje.  

 

Ta teden bomo spet posvetili gibanju, in sicer 

gimnastiki in atletiki. Čakajo vas zanimive 

aktivnosti!  

 



1. Gozdna gimnastika 

 

Ti je uspelo? Čestitke, malo se spočij, spij nekaj tekočine in se pripravi 

za naslednjo disciplino! :) 

 



2. Gozdna atletika 

 

 

 

Bravo!! Osvojil –a si obe disciplini. Čestitamo! :) 

 



3. Osvežitev po vadbi 

Danes ti predlagamo, da si pripraviš mlečno sadni napitek, ki 

ga imenujemo FRAPE in ga postrežemo v kozarcu.  

Frape lahko pripravimo iz raznovrstnega sadja z dodatkom 

mleka in smetane. Za pripravo tega napitka potrebujemo 

tudi električni mešalnik, pri uporabi le-tega prosi za pomoč 

svoje starše. 

 

 
 

 

 

Ponujamo recept za borovničev frape, ker so borovnice zelo 

zdrave in vsebujejo veliko koristnih snovi, ki jih naše telo 

potrebuje. Če nimamo svežih borovnic, lahko uporabimo 

zamrznjene, ki jih pred uporabo odtalimo. 

 

 



BOROVNIČEV FRAPE 

 

 

SESTAVINE za 2 osebi (za merico vzemite 

kavno skodelico - 1, 5 dl): 

10 dag borovnic (pol skodelice) 

1,5 dl pomarančnega soka (1 skodelica) 

1,5 dl mleka (1 skodelica) 

0,5 dl sladke smetane (ena tretjina 

skodelice) 

za dekoracijo - malo stepene sladke smetane 

in nekaj celih borovnic  

 

PRIPRAVA: 

Borovnice zmeljemo v mešalniku. Dodamo pomarančni sok,  

mleko in sladko smetano ter vse skupaj zmešamo v mešalniku. 

Frape nalijemo v visok kozarec in okrasimo s stepeno smetano 

in borovnicami. 

 

 

 

 



4. Igra o zdravju in zdravih rečeh 

 



Učenci!  

Želimo vam, da se ob izvajanju 

aktivnosti zabavate in z njimi dobro 

izkoristite svoj prosti čas! Če boste 

imeli kakšno vprašanje nam lahko 

pišete na email (lako tudi pošljete 

kakšno fotografijo aktivnosti) ! :) 

 

UČ ITELJICA ALENKA       alenka.znidar@guest.arnes.si 

UČITELJICA ANITA             anita.dusak@guest.arnes.si 

UČITELJICA ŠPELA            spelastusy@gmail.com  
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