
Pouk na daljavo: od 23. do 27. 3. 2020 

Spoštovani starši in učenci,  

pošiljam vam program dela za ta teden, in sicer: 

PONEDELJEK, 23. 3. 2020  

ŠPORTNI DAN: IGRE Z ŽOGO 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

- gimnastične vaje: ponovi vse vaje, ki smo jih izvajali pri športu na začetku ure, 

- teci v hrib in po hribu navzdol, 

- giblji se po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, nazaj, levo, desno), 

- oponašaj gibanje živali, ki hodijo po vseh štirih,  

- individualno se igraj z žogo: vodi žogo z roko, vodi žogo med ovirami, meci žogo v cilj, odbijaj žogo v zrak in steno, brcaj 

žogo v cilj, vodi žogo z nogo. 

Prepričana sem, da si boste sami izmislili še kakšno nalogo. 

 

TOREK, 24. 3. 2020 

POUK 

2 uri SLJ, GUM, GOS 

Uspešni boste, če boste: 

V berilu na strani 136 in 137 večkrat preberi besedilo Frana Milčinskega z naslovom Kako so si Butalci omislili pamet. V zvezek 

najprej napiši načrt za podrobno obnovo, nato podrobno obnovo napiši v zvezek, napisano besedilo večkrat preberi, popravi in 

prepiši v wordu in mi ga pošlji po e-mailu. (SLJ) (zvonka.lalic@guest.arnes.si) 

 

mailto:zvonka.lalic@guest.arnes.si


Prepevaj pesmi, ki smo se jih naučili (GUM) 

Pospravi svojo sobo ali pomagaj skuhati kosilo (GOS) 

 

 

SREDA, 25. 3. 2020 

ŠPORTNI DAN: ATLETIKA- teki, meti, hoja, poskoki 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

 

- gimnastične vaje: ponovi vse vaje, ki smo jih izvajali pri športu na začetku ure, 

- teci v hrib in po hribu navzdol, 

- giblji se po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, nazaj, levo, desno), 

- oponašaj gibanje živali, ki hodijo po vseh štirih,  

- tekaj po gozdu,  

- sonožno preskakuj črto na tleh,  

- preskakuj jarke, debla na sprehodih, 

- delaj žabje poskoke, 

- opravi pohod v dolžini 1 km, 

- opiši 3 najzanimivejše stvari, ki so se ti zgodile med izvajanjem vaj ali si jih opazil med pohodom. 

Kar si napisal mi pošlji po elektronski pošti. 

 

 



ČETRTEK, 26. 3. 2020 

POUK 

 ŠPO,  2 uri LUM, MAT, SLJ  

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

 

- Teci, izvedi 3 vrste razgibalnih vaj, in sicer večkrat na dan (ŠPO). 

 

- Rešuj naloge v SDZ stran 24, 25 in še 26 naloga 5  (SLJ). 

 

- Nariši ilustracijo odlomka Kako so si Butalci omislili pamet, in sicer v zvezek za slovenščino (LUM). 

 

- Rešuj naloge v SDZ stran 28, naloge 1, 2, 4; stran 29, naloge 5, 6, 7, 8; stran 30, naloga 9 (MAT). 

 

PETEK, 27. 3. 2020 

TD: Pikine delavnice 
 

Današnji dan ste že oddelali v mesecu septembru v delavnicah na Pikinem festivalu v Velenju – se spomnite 5 izdelkov. 

Prošnja za starše 

Prosim fotografirajte svojega otroka pri različnih dejavnosti in mi pošljite kakšno fotografijo, zelo je bom 

vesela. 

Dejavnosti v tednu lahko porazdelite, zamenjate tako kot želite, le opravljene naj bodo. 

Če boste imeli težave, napišite, vprašajte - vsaka povratna informacija bo dobrodošla. 

Učiteljica Zvonka  


