
Dragi učenci! Zakorakali smo že v tretji teden učenja na daljavo in kot vidim ste vsi izredno pridni in uspešni pri učenju.  

Upam tudi, da ste še vedno vsi zdravi in da marljivo skrbite za svoje zdravje. Vsak vaš prosti čas izkoristite za sproščanje in 

nabiranje energije.  Zato le  prelistajte spletno učilnico podaljšanega bivanja, kjer smo vam učiteljice pripravile različne 

aktivnosti. Ni nujno, da opravite vse, izberite si tiste, ki jih imate radi.  

učiteljica Jožica 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

PODALJŠANO BIVANJE 

 1. – 4. r  

PRAVLJICE 

USTVARJANJE 

GIBANJE 

UČENJE 

Zapolnite svoj prosti čas tudi s prebiranjem pravljic 

ali drugih velikonočnih zgodb. Prijetno velikonočno 

zgodbo o zaljubljenem zajčku najdete na tem 

spletnem portalu: 

https://www.youtube.com/watch?v=8vLDdMyLw

GI  

 

 

 

Skočite malo v naravo, ali pa se razgibajte v svoji 

sobi. Pri tem lahko uporabite spletna portala: 

www.youtube.com/channel/UCxkspibDqTnaInvFUP

02qcA (FIT GORIČKO) 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=8

67392&lang=sl 

Ali pa zaplešite z MIŠO na spodnji spletni povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI 

 

Verjetno ste si že pripravili kaj naravnega materiala za izdelovanje velikonočnih izdelkov in 

aranžmajev. Seveda pa ne pozabite tudi na barvanje jajc, po domače »ramenk«. 

Poglejmo, kaj nam ponujajo različni spletni portali: https://www.youtube.com/watch?v=KOZ25-

yoetQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=bw_I0EO0OsU  -  kjer izdelate velikonočnega 

zajčka 

 

Svoje znanje in veščine lahko preizkusiš tudi na 

spletnem portalu, ki ga predvaja RTV Slovenija na 

prvem programu vsako jutro med 9:10 in 10:00 uro. 

Morda dobiš še kakšne nove ideje. Poskusi, splača 

se! 

Izodrom je posebna oddaja za otroke, v času, ko ni 

šole in smo doma. Voditelja Nik Škrlec in Nika 

Rozman gostita različne učitelje in znane goste po 

Skypu.  Uredništvo Infodroma pripravlja tudi  novice 

v zvezi z aktualno tematiko, vmes pa se zvrstijo 

izobraževalni in razvedrilni prispevki iz oddaj 

Otroškega in mladinskega programa.  Oddaje si lahko 

ogledaš  še na spletni povezavi: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebna-

oddaja-za-otroke/174679344 

 

 

 

 

 

Želim izvedeti več o materinskem dnevu: 
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1944 

OPB NA DALJAVO: 1. teden (6.4. –10.4.2020) 

GIBANJE 
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