
17 AKTIVNOSTI ZA DEŽEVNE DNI 
 
 
 

1. Zgradite utrdbo 
 

Uporabite veliko škatlo, blazine, stole, odeje in ustvarite utrdbo. 

 

 

 

2. Obiščite knjižnico 
 

Na deževen dan je obisk knjižnice idealen  čas za druženje z zgodbami, stripi in drugimi 
pravljičnimi junaki. Mogoče pa si izposodite knjigo primerno letnemu časa ali prihajajočim 
praznikom, ter že poiščete uporabne ideje za naprej? 

 

 



3. Iskanje nogavic 
 

Zelo preprosta, a zabavna igrica za deževne dni. Po prostorih hiše skrijte po eno nogavico. 
Vsak otrok naj najde čim več parov nogavic. Še prej pa določite čas in nastavite alarm, ko se 
igra zaključi. 

4. Domači kino 
 

Priskrbite si družinski film, komedijo ali animacijski film. Pripravite prigrizek in pijačo ter se 
udobno namestite v dnevni sobi vašega doma.  Družinski ogled bo še bolj zabaven. 

Seznam animiranih risank in filmov za družine:  

V oklepaju je leto nastanka in priporočljiva starost otrok glede vsebino. 
(https://www.commonsensemedia.org/) 

Mala princeska – A Little Princess (1995) 7+ 
V višave – Up (2009) 6+ 

Začarana – Enchanted (2007) 6+ 
Zootropolis – Zootopia (2016) 8+ 

Moj pes Skip – My Dog Skip (2000) 9+ 
Moj prijatelj Willy – Free Willy (1993) 6+ 

Muppetki – The Muppets (2011) 5+ 
Lego film – The Lego Movie (2014) 6+ 

Princesa in žabec – The Princess and the Frog (2009) 6+ 
Škrat – Elf (2003) 7+ 

Past za starše – The Parent Trap (1998) 6+ 

Knjiga o džungli – The Jungle Book (1967) 4+, (2016) 9+ 
Alica v čudežni deželi – Alice in Wonderland (1951) 4+, (2010), 10+ 

Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka- Moana (2016) 6+ 
Kako trenirati zmaja – How to Train Your Dragon (2010, 2014, 2019) 7+ 

Matilda – Matilda (1996) 9+ 
Jumanji – Jumanji (1995) 10+ 

Zlatolaska – Tangled (2010) 5+ 
Igrišče – The Sandlot (1993)8+ 

Coco in velika skrivnosti – Coco (2017) 7+ 
Očka v krilu – Mrs. Doubtfire (1993) 12+ 



Karate Kid- The Karate Kid (1984) 11+ 
Svet igrač – Toy Story (1995) 5+ 

5. Specite pecivo ali piškote 
 
Zabavajte se z ustvarjanjem sladkih dobrot. To so lahko piškoti, pecivo, sladoled, puding ali 
preprosto sadna kupa. Naj otroci pomagajo pri stepanju, umivanju, dekoriranju ali valjanju. 
Nekaj okusnih idej boste našli tukaj. 
 

 

6. Igrajte se igro 
 
Otroška domišljija ne pozna meja. Iz velike škatle izrežite večjo luknjo, iz blaga naredite 
zaveso in gledališče je postavljeno. Če imate voljo in nekaj materiala (filc, lepilo, škarje) 
naredite male na prstne lutke, lahko pa se igrate kar s plišastimi igračami ali pa tudi 
kuhalnicami. 

7. Napišite pismo 
 

Kdaj ste nazadnje odposlali pismo, kar tako, brez posebnega razloga? Uporabite fotografije, 
barve, bleščice in pošljite sorodnikom lepe pozdrave.  

8. Kampiranje doma 
  

Uporabite rjuhe in odeje, da pripravite »šotor« za kampiranje. Otrok naj prinese svoje igrače, 
knjige, in uživa v igranju v šotoru. Če bo otrok v šotoru lahko tudi prespal pa bo večer še bolj 
nepozaben. 

https://rubirudi.com/pecemo-skupaj-z-otroci/


 

9. Foto albumi in fotografije 
 

Tako odrasli, kot tudi otroci radi gledamo fotografije in poslušamo zgodbe iz  preteklosti. 
Skupaj z otroci prelistajte foto album in zraven pripovedujte zgodbe. Mogoče pa si še niste 
uspeli vzeti časa, da bi uredili fotografije v album? Deževni dan je kot nalašč zato. Če ste bolj 
kreativni pa si lahko tudi sami ustvarite  svoj  album. 

10. Lego sestavljanje 
 

Večina otrok ima doma Lego kocke, zakaj ne bi preživeli deževnega dne ob 
sestavljanju.  Izberite temo, vsak član družine pa naj sestavi en del na določeno temo. 

11. Lovljenje rib  
 

Izdelajte si svoj ribnik in ribice-klikni tukaj.  
 

 

 

 

https://rubirudi.com/test/izdelajte-svojo-igrico-lovljenje-rib


12. Bodite ustvarjalni 
 

Pripravite barvice, škarje, papir, lepilo, cofke, gibljive oči..kar koli imate na voljo za domače 
ustvarjanje. Mogoče das maso ali glino, plastelin..naj otroci ustvarjajo. Še bolj bodo veseli, če 
boste ustvarjali skupaj z njimi.  Ustvarjalne ideje. 
  

 

13. Barvanje 
 

Natisnite si pobarvanke ali pa jih kupite v bloku. Sedaj so na voljo tudi različne pobarvanke za 
odrasle. Zakaj pa se ne bi tudi vi podali v svet otroške domišljije in barvali? Veliko pobarvank 
in vsebin za zabavno učenje najdete v Rubi in Rudi trgovina.  
 

14. Lutke iz nogavic 
 

Imate tudi vi doma nogavice brez para? Zberite nekaj starih nogavic  in jim nalepite oči, usta 
in nos.  Če so otroci večji jim lahko pokažete kako se šiva in tako doda dodatke. Mlajši otroci 
pa naj uporabljajo lepilo. 

15. Naredite si svoj plastelin 
 

Sestavine najdete kar v vaši kuhinji.  
 

 

https://rubirudi.com/ustvarjalne-ideje/
https://rubirudi.com/shop/
https://rubirudi.com/test/domac-plastelin


 

16. Znanstveni poskusi 
 

Kuhinja je odličen prostor za ustvarjanje poskusov. Preverite spodnji recept>> 

Lava v kuhinji-klikni tu. 
 

17. Notranji piknik 
 

Če nam vreme ne dopušča, da bi obedovali na prostem, si piknik lahko pripravimo kar v 
dnevnem prostoru. Zakaj pa ne? Pripravite si piknik košaro s prigrizki, razgrnite piknik odejo 
in uživajte v pikniku. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://rubirudi.com/test/eksperiment-lava-v-kuhinji

