
POUK NA DALJAVO 

PB 3. razred  

DATUM: 16. 3. 2020- 20. 3. 2020 

TEDENSKI SKLOP: ŽABE SVATBO SO IMELE 

UČITELJI: Julija Grm, Erika Herman, Dejan Petrovič 

 

 

SAMOSTOJNO UČENJE (SU): 

 

UČNO-VZGOJNI CILJI: 

Učenec: 

- napiše ali dokonča domačo nalogo, poglablja učno snov, 

- rešuje učne liste, 

- se seznani z enim izmed naravnih življenjskih okolij – MLAKA, spoznava živalske in 

rastlinske predstavnike v mlaki, podrobneje spoznava žabo. 

 

 

UČNO-VZGOJNE VSEBINE: 

Učenec opravi delo (domača naloga, učni listi), ki so ga pripravile razredničarke.  

Učenec gre v spremstvu staršev, sorojencev na sprehod do prve mlake. Tam z opazovanjem 

spoznava mlako in njene predstavnike. Opazuje predvsem žabo. Doma si pogleda slikovno 

gradivo: Razvojni krog žabe in na naslednji povezavi še filmček 

https://www.youtube.com/watch?v=wAcwjWi6I9Y (From egg to frog in 7 weeks/ Od jajčeca 

do žabe v 7. ih tednih) in 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/859 (Pozor, žabe na cesti) . 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wAcwjWi6I9Y
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/859


Razvojni krog žabe: 

 

( Vir: http://www.izaja.si/pravljicni-koticek/) 

 

 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA (UPČ): 

 

UČNO-VZGOJNI CILJI: 

Učenec: 

- spozna tehniko gubanja žabe in s tem razvija finomotoriko. 

- utrjuje tehniko gubanja na različnih primerih: lokvanj,  tulipan, metulj, igra žabica. 

  

UČNO-VZGOJNE VSEBINE: 

Učenec izdeluje origamije: žaba, lokvanj, tulipan, metulj, igra žabica. 

Predlogi so na naslednji povezavah:  

žaba- https://www.youtube.com/watch?v=Vlb2udqPx-M, 

lokvanj- https://www.youtube.com/watch?v=PhL-fnhJvbs, 

tulipan- https://www.youtube.com/watch?v=LFHGsHdY8w4, 

metulj- https://www.youtube.com/watch?v=cZdO2e8K29o , 

igra žabica- https://www.youtube.com/watch?v=BLGW-LBBqY4. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.izaja.si/pravljicni-koticek/
https://www.youtube.com/watch?v=Vlb2udqPx-M
https://www.youtube.com/watch?v=PhL-fnhJvbs
https://www.youtube.com/watch?v=LFHGsHdY8w4
https://www.youtube.com/watch?v=cZdO2e8K29o
https://www.youtube.com/watch?v=BLGW-LBBqY4


 

 

 

IGRA ŽABICA: 

 
 

Vir: https://www.djecji-rodendani.com/clanci/zabica-gatalica 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST (SD): 

 

UČNO-VZGOJNI CILJI: 

Učenec: 

- se igra na prostem, se nadiha svežega zraka, se sprosti in nateče, sprosti odvečno energijo, 

- se sprošča ob izdelani igri poskočna papirnata žabica (origami), 

- se sprošča ob igri žabica (origami),  

- se sprošča ob petju pesmi Žabe svatbo so imele,  

- povezuje užitek ob besedilu (Jože Šmit: Žabica plava) z užitkom gibanja, 

- se igra v krogu družine z različnimi družabnimi igrami (domine, človek ne jezi se…); 

 

 

https://www.djecji-rodendani.com/clanci/zabica-gatalica


UČNO-VZGOJNE VSEBINE: 

Učenec gre v spremstvu staršev, sorojencev na sprehod do prve mlake. Po poti se igra na 

prostem, se nadiha svežega zraka, se sprosti in nateče, sprosti odvečno energijo. 

Učenec se sprošča ob izdelani igri poskočna papirnata žabica. Naredi več origamijev žab, 

origamije oštevilči in pripravi tekmovanje žab. Ugotavlja katera žaba bo skočila najdlje. 

Učenec se sprošča ob igri žabica. Igro lahko uporabi za utrjevanje poštevanke.   

Predlogi na povezavi http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-

be43b197de6e/file/%C5%BEabice%20po%C5%A1tevanka.pdf.  

 

Učenec se sprošča ob petju pesmi Žabe svatbo so imele, ki je dostopna na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0 ; 

 

Učenec povezuje užitek ob besedilu (Jože Šmit: Žabica plava) z užitkom gibanja. 

Učenec gre na travnik in se ob pesmici razgiba. 

 

Žabica plava, plava, (Otrok plava na tleh, ponazori gibanje v morju.) 

da sapa ji že ponehava, (Otrok leži na tleh, se dela, da je že čisto zadihan.) 

ko potlej pride do brega, (Otrok kot žabica skoči na namišljen breg.) 

globoko vdihne, zarega, (Otrok visoko poskoči, glasno vdihne in rega kot žabica.) 

pa puhne iz sebe zrak, (Otrok diha, sproščeno- zrak vdihne skozi nos in ga izdihne skozi 

usta.) 

in pravi: »Kvak, kvak!« (Otrok skače kot žabica po travniku in kvaka.)  

 

Učenec se igra v krogu družine z različnimi družabnimi igrami (domine, človek ne jezi se…). 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/%C5%BEabice%20po%C5%A1tevanka.pdf
http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/%C5%BEabice%20po%C5%A1tevanka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0

