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Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

NIT 
 

PONOVITEV IN UTRJEVANJE: 
V TELO IN IZ TELESA (UČ str. 46, 47) 
- Ravnaj se po navodilih iz Učnega lista*, ki ga najdeš v prilogi. 

UL* - UČNI LIST: V 
telo in iz telesa 

 

 

Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

12. TOR., 31. 3. 2020 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

SLJ 

POUSTVARJANJE obravnavanih pravljic (Grdi raček, Snežna 

kraljica, Lisica pomaga najti čudežno zdravilo, Od barke, ki je po suhem 

plavala) – PROJEKTNO DELO (za 2 uri)*: 

- Izberi si eno pravljico, ki jo dobro poznaš (npr. Rdeča 

kapica/Volk in sedem kozličkov/Pepelka/Muca Copatarica /Trije 

prašički/Mojca Pokrajculja/…).  

- Če imaš možnost, si jo lahko ogledaš ali prebereš. 

- V mislih jo obnovi in v zvezek za SLJ ali na list papirja naredi 

miselni vzorec s ključnimi besedami ali z risbami,** ki jih sam 

narišeš. 

* Ta naloga je za 2 uri: 
- TOREK: pripravi si miselni vzorec (MV); 
- SREDA: dopoldne se boš ob MV 
pripravljal na pripovedovanje, 
popoldne/zvečer se boš prelevil v 
pravljičarja in pravljico pripovedoval 
svoji družini. 
 
** Glej UL – primer miselnega vzorca v 
prilogi. 
 

    
Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 
 

PONAVLJANJE  IN  UTRJEVANJE: 
PISNO DELJENJE 

a) Vadenje, DZ , 76, 77 
b) S pomočjo rešitev* preglej rezultate.  

 

Tudi rešitve DZ najdeš na portalu  www.radovednih-
pet.si. 
Najenostavnejša možnost je tista, ki jo je uporabila 
učiteljica: odpreš delovni zvezek (št. 3) na določeni 
strani in s pomočjo gumba vklopiš rešitve.  

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
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Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

ŠPO 
 

ŠPORTNI TEDEN*  
- V prilogi** najdeš tabelo vaj. 
- Tabele ti ni potrebno tiskati. 
- Iz odpadnega kartona/starega ovitka zvezka/navadnega papirja 
izdelaj 25 kartončkov. 
-  Iz tabele na kartončke prepiši in poljubno ilustriraj posamezno 
vajo. 
- Naslednjih 5 delovnih dni (do PONEDELJKA, 6. aprila) si vsak dan 
izberi 5 vaj in jih opravi. Vaje lahko opravljaš tudi med odmori. 
- Na kartončke (podobno kot na »bone«) dodajaš/dopišeš črtice, če 
boš kakšno vajo večkrat opravil. 

* Ta naloga je za 5 
dni. 
 
**UČNI LIST – 
Športnih 5x5 
 
- K sodelovanju 
lahko povabiš tudi 
starše/sorojence in 
z njimi tekmuješ v 
številu ponovitev 
določene vaje. 

- Ne zadržuj se 
na skupnih 
površinah, kjer 
je več ljudi.  
 
- Če imaš 
možnost, pojdi 
na sprehod v 
bližnji gozd. 
 

 

Veliko zdravja in uspeha ti želimo. 

Za vsa dodatna pojasnila sva na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si in  irena.delcnjak-smrecnik@os-dobrna.si  

 

mailto:ursa.zuzek@os-dobrna.si

