
POUK NA DALJAVO OPB 4.r 

14.4. – 17.4.2020 

TEDENSKI SKLOP: DREVESA SO OŽIVELA 

UČITELJICE: Darja Pipuš, Dolores Malić, Liljana Klančnik, Mojca Merčnik 

SAMOSTOJNO UČENJE:  

Kako vam gre učenje? Tudi učiteljice v podaljšanem bivanju smo vam na voljo za pomoč in se lahko 

obrnete na nas, če imate kakršnakoli vprašanja in težave. Pred nami je že peti teden učenja na 

daljavo. Še vedno ne vemo, kdaj se bomo lahko vrnili v šolo, mogoče bomo morali začeti s 

preverjanjem in tudi ocenjevanjem znanja. Zato učitelji prosimo, da se javite, ko je treba kaj oddati, 

da poskrbite, da oddate, če kaj ne gre, da se prav tako obrnete na nas in zaprosite za pomoč in pa 

seveda, da opravljate svoje šolsko delo doma.  

SPROSTITVENA DEJAVNOST:  

VIDIM NEKAJ NA… 

To igro se lahko igraš s komerkoli, še posebej na sprehodu. Poglej okoli sebe in povej ostalim, da vidiš 

nekaj na črko… recimo o. Ostali uganjujejo, kaj si videl. Tisti, ki ugane, je naslednji na vrsti.  

SPREHOD PO GOZDU 

Če imaš blizu doma gozd, se odpravi s starši na sprehod, objemi kakšno drevo, poišči znanilke 

pomladi, poglej, če boš videl kako veverico, mah na drevesih, itd., itd. Če je slabo vreme, si oglej in 

poslušaj spodnji posnetek o gozdu. Mogoče na posnetku najdeš znanilke pomladi, mah na drevesih, 

itd.? Poskusi pet minut zdržati in gledati videoposnetek brez, da bi zraven počel kaj drugega. Kako se 

počutiš? 

https://www.youtube.com/watch?v=v9P7kIH3a3E 

KOSILO: 

Ali si poskusil pripraviti testo za palačinke ali pire krompir prejšnji teden? Tokrat ti pošiljam recept, 

kako lahko porabiš jajca od velike noči. Poskusi, če ti bo uspelo, tukaj je recept za solato iz jajc.   

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA: 

Če želiš kaj ustvarjati, ti tokrat pošiljam idejo, kako narediti spomladansko drevo. Četudi nimaš 

barvnih listov, jih lahko pobarvaš ali pa pustiš in narediš celo belo drevo? Važno, da je 

tridimenzionalno. Če boš kaj ustvarjal, bomo vesele, če pošlješ kako slikico. Seveda smo pa za vsa 

vprašanja na voljo na naslednjih e-naslovih: 

darja.pipus@guest.arnes.si, dolores.malic@guest.arnes.si, lijana.klancnik@guest.arnes.si, 

mojca.mercnik@guest.arnes.si 

Ostanite zdravi in lepo bodite!  

https://www.youtube.com/watch?v=v9P7kIH3a3E
https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/palacinke-osnovni-recept-/11067/
https://www.kulinarika.net/recepti/priloge/pire-krompir/3718/
https://oblizniprste.si/slastne-solate/jajca-v-solati/
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