
Dragi moji učenci! Že smo v sedmem tednu pouka na daljavo. Neverjetno, kako hitro čas beži. Še malo pa bodo spet 

počitnice. Tudi v tem času moramo skrbeti, da se obvarujemo nove okužbe, zato je še naprej zelo pomembno, da marljivo 

skrbimo za svoje zdravje.  V spletni učilnici podaljšanega bivanja najdete različne aktivnosti. Ni nujno, da opravite vse, 

izberite si tiste, ki jih imate radi. Tako boste poskrbeli za svoje sproščanje in nabiranje energije. 

učiteljica Jožica 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

PODALJŠANO BIVANJE 

 1. – 4. r  

PRAVLJICE in KRATKI FILMI 

USTVARJAM

GIBANJE 

UČENJE 

Poišči spodnji spletni portal in spoznaj nekaj značilnosti  o 

KITAJSKI ter se nauči nekaj kitajskih besed 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=a1YP7mtxfX7B

mfAYEFvzKCXE 

 

Na naslednjem spletnem portalu spoznaj pravljico ČRNO 

BELO 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=kkDLdgFKcW4J

QoXMV0FDXQZY 

 

 

 Skočite malo v naravo, ali pa se razgibajte v svoji 

sobi. Pri tem lahko uporabite spletne portale: 

www.youtube.com/channel/UCxkspibDqTnaInvFUP

02qcA (FIT GORIČKO) 

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

67392&lang=sl 

Spoznajte tudi ATLETSKO ABECEDO: 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul;arnesvideo=4 

72049A5E528BB4D321DCF51AEC09A1F?id=pGXBWL

kIOWbHTnYUV9YjQBH2 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=B1WUatqZpNKVcfhmDY05LdIe 

Na zgornjem spletnem portalu si lahko ogledate kratek video posnetek, kako izdelati katapult.  

                                  

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: 7. teden (11.5. –15.5.2020) 

GIBANJE in GLASBA 

Katapult so prvi izdelali že Rimljani, ko so oblegali 

sovražnika. Poskusite ga še vi. Res ni težko, je čisto 

preprosto. Pa veliko užitkov pri ustvarjanju. 
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