
TEDENSKI PLAN OPB od 14. do 17. aprila 2020    Ta teden je malo krajši. V ponedeljek je praznik, v torek pa imate kulturni dan.  

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.  

Zdaj si že pravi stari maček in že obvladaš brskanje po spletni strani podaljšanega bivanja. Upamo, da ti ni preveč dolgčas po šoli in po nas  

učiteljih , da se imaš lepo in upoštevaš pravilo #ostani doma#. V upanju, da se čimprej vidimo, te pozdravljamo učitelji OPB-ja.  
DEJAVNOST VSAK DAN Razmisli, pogovarjaj se … 

 
KOSILO 

 

Pomoč pri pripravi kosila, večerje ali pripravi pogrinjka.  
Pri obedu upoštevaj bonton.  
Še vedno nadaljujemo z reciklirano kuharijo. V tem tednu še imaš čas, da 
pošlješ recepte, fotografije, posnetke, ideje … svoji razredničarki. Kar 

pošljete, objavimo na posebni spletni strani.  

 

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

Poišči jih tukaj.  

SPROSTITVENA 
DEJAVNOST 
 

 

Nadaljuješ z dejavnostmi prejšnjih tednov. Tokrat pa ti dodajamo 

povezavo za poslušanje pravljice o Miškolinu. Klikni tukaj. Vabimo te pa 

tudi na ogled sinhronizirane risanke z naslovom Ali veš, koliko te imam 

rad. Klikni tukaj.  

 

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. 
 

Ustvarjalnica – ideje sproti dodajamo na spletno stran. 
 

Razgibavanje možganov - v prejšnjem tednu smo dodali uganke.  
 

Naravoslovje:  Spadaš med tiste, ki jih zanima človeško telo? Potem ti 

priporočamo ogled oddaje Od popka do zobka. Za ogled klikni tukaj. 
Izbiraš lahko med desetimi oddajami o posameznih delih našega telesa.  
 

Opravljaj naloge, ki ti jih naložijo starši in jih zmoreš narediti. Preko 
telefona ali videoklicev ohranjaj stike s svojimi starimi starši, bratranci, 
sestričnami, tetami, strici … in seveda prijatelji.  
 

 

 
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  
Izdelek bomo objavili na spletni strani 
šole.  
 
 

 
 

http://rpossmartnoprisg.splet.arnes.si/
https://www.youtube.com/results?search_query=zlaganje+serviet
http://rpossmartnoprisg.splet.arnes.si/miskolin/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/a-ves-koliko-te-imam-rad/174683554
https://4d.rtvslo.si/arhiv/OD%20POPKA%20DO%20ZOBKA
mailto:lilijana.pelc@guest.arnes.si
mailto:prvaucitelja@gmail.com

