
TEDENSKI PLAN OPB od 6. do 10. aprila 2020      

ŠE VEDNO JE POMEMBNO: ROKE SI UMIVAJ Z MILOM, ne pozabi na kožo med prsti. 

BODI ČIM VEČ NA SVEŽEM ZRAKU in čim manj pred televizorjem, računalnikom, s tablico ali telefonom v roki.  

Za 4. in 5. razred velja, da si v beležko zapisuješ, kaj zanimivega si v dnevu počel, v prostem času. Tako bo nastal tvoj OSEBNI DNEVNIK. Karkoli 

boste izdelali, shranite, in ko boste prišli v šolo, izdelke pokažete učiteljici. Tako bo nastala še zanimiva razstava. In ker se bomo takrat še rajši 

družili, bo zanimivo prav vse, kar boste naredili. 

 
DEJAVNOST VSAK DAN Razmisli, pogovarjaj se … 

 
KOSILO 

 

Pomoč pri pripravi kosila, večerje ali pripravi pogrinjka.  
Pri obedu upoštevaj bonton.  
Uvajamo reciklirano kuharijo – razlago najdeš v načrtu EKO dneva, ki ti ga 
je poslala razredničarka.  

 

Zdaj si že pravi mojster pri pripravi 
pogrinjkov, zato se loti še težjih izvedb. 

Poišči jih tukaj.  

SPROSTITVENA 
DEJAVNOST 
 

 

Telovadne vaje (video), sprehod po gozdu ali na domačem dvorišču; igre 
na dvorišču (aktivnosti so odvisne od vremenskih razmer) … 
Risanje, barvanje, branje ali poslušanje pravljic …  
Če potrebuješ počitek, je dovoljeno tudi poležavanje. A pazi, s 
poležavanjem ni dobro pretiravati.  

 

Uživaj na svežem zraku in soncu. Sonce 
je pomemben vir vitamina D. Vitamin D 
pa je pomemben za tvojo rast, razvoj in 
dobro počutje.  

 

SAMOSTOJNO UČENJE 
 

 

Delo po planu razreda, ki ga obiskuješ.  
 

 
USTVARJALNO 
PREŽIVLJANJE ČASA  
 
 
 
 
 
  

 

Igre na prostem ali ob slabem vremenu – izbira je tvoja, če pa nimaš ideje, 
skupaj s starši preglejte spletno stran. 
 

Vrtnarjenje je zabavno: Načrtovanje svojega kotička 
 
Zapoj in nariši: Prepevanje pesmic, ki se si jih naučil-a v šoli (izberi si 
najljubšo) in jo ilustriraj-v beležko-OSEBNI DNEVNIK. 
 

Razgibavanje možganov: rebusi, križanke, spomin, sudoku …. 
 

Kvačkanje: če doma ni koga, ki bi ti pomagal-a pri učenju kvačkanja, si 
lahko pomagaš z video navodili. Klikni tukaj. Seveda pa potrebuješ volno in 

 

 
 
https://www.bodieko.si/otroci-mali-
vrtnarji 

*Če si (ali pa še boš) karkoli ustvarjal-a 
in bi rad-a svoje izdelke delil-a z učenci 
naše šole, prosi starše, da izdelek 
fotografirajo in pošljejo na mail 
lilijana.pelc@guest.arnes.si ali  
prvaucitelja@gmail.com  

https://www.youtube.com/results?search_query=zlaganje+serviet
http://www.desetminutna-vadba.si/exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=vgp2A-kQa9s&list=PLmfD3pB94yafXMDQn5L3flNP7p5EEM6-2
https://www.bodieko.si/otroci-mali-vrtnarji
https://www.bodieko.si/otroci-mali-vrtnarji
mailto:lilijana.pelc@guest.arnes.si
mailto:prvaucitelja@gmail.com


kvačko. Če tega nimaš, boš moral-a počakati, da bodo trgovine za tovrstne 
nakupe spet odprte, žal. 
 
Opravljaj naloge, ki ti jih naložijo starši in jih zmoreš narediti:  
pospravi igrače, počisti sobo, odnesi smeti, pravilno ločuj odpadke, zalij 
rože, nahrani hišne ljubljenčke, pospravi posodo …  

Izdelek bomo objavili na spletni strani 
šole.  
 
 

   


