
IDEJE, NASVETI ALI PROGRAM DELA OPB 

13. 4. – 17. 4. 2020 

Zdravo učenke in učenci OPB! 

Dragi moji, upam da ste zdravi, da vam poleg dela za šolo ostane veliko 

prostega časa, ki ga ustvarjalno preživite doma ali v naravi. Zimsko vreme in 

temperature so se počasi poslovile od nas in toplo sonce kar vabi ven. 

Verjamem, da ste pomagali in pomagate svojim staršem, v teh prazničnih dneh 

pri pripravi dobrot, pisanic in ostalih hišnih opravilih ter ste se v tem času 

sigurno naučili kaj novega.  

1. Ne dvomim, da za osebno higieno konstantno skrbite in verjetno imate 

že dovolj ponavljanja »peri roke«, vendar je v tej situaciji to zelo 

pomembno. Ste prejšnji teden nabirali regrat s starši? No v tem tednu še 

par idej kaj narediti z regratovimi cvetovi.  

- lahko skuhate čaj – potrebujete približno 10 cvetov, jih prelijete z 2 

dcl vode in lahko dodate malo limone, ker regrat nima zelo izrazitega 

okusa (lahko jih tudi posušite in uporabite skozi celo leto) 

- lahko jih zmiksate v smuti (regrat je znan razstrupljevalec, poln kalija,  

železa, mineralov in raznih antioksidantov) in dodate še drugo sadje 

npr.: banane, kivi, maline.. 

- lahko jih namočite v med, da regrat spusti aromo in dobili boste 

okusen med 

- lahko jih ocvrete 

- ali pripravite sirup 

S starši se lahko pogovorite o obnovljivih virih energije (sonce, veter, 

voda) in na to temo ogledate risanko Lepši svet, ki jo najdete na 

BORZEN-ovi strani (trajnostna energija), natisnete kakšno pobarvanko 

ali igralne karte ter si pod zabavno in poučno ogledate video s 

Klemnom Slakonjo v pesmi Kako si lepa.  

 

2. V okviru tehničnega dne ste morali s starši z naravnimi barvili pobarvati 

jajčka in izdelati PISANICE, kar sploh ne dvomim, da vam je to odlično 

uspelo in če niste za praznike vse pojedli, lahko kakšno shranite. V 

Muzeju Metlika imajo zbirko pisanic, ki so stare tudi 100 let.  



Učiteljice so vam pripravile program pouka in upam, da vadite pisanje 

črke R,r, berete bralne liste in ste napisali kakšen narek.  

Zvečer, ko se odpravljate spat, preberite kakšno pravljico (starši) – ta 

teden Kdo je napravil Vidku srajčico, otroci pa naj povedo skrajšano 

obnovo ali narišejo ilustracijo na prebrano pravljico, zgodbo, legendo… 

V tem tednu naj bi spoznali tudi čutila in kako z njimi zaznavamo svet 

(oko – vid, uho – sluh…), ločili trdne snovi od tekočih (trdne lahko držimo 

v rokah) ter spoznali merjenje – višino/dolžino. Nekaj idej z uporabo čutil 

sem že zapisal v prejšnjih sporočilih npr. različne predmete skrijete v 

vrečko skozi katero se ne vidi in samo s pomočjo tipa skušamo ugotoviti 

kateri predmet držimo v roki; kako delujemo če kakšnega od čutil 

nimamo (slepi, gluhi), poizkusite isto nalogo opraviti z zavezanimi očmi, s 

čepki v ušesih… 

Kot sem že napisal, če kdorkoli potrebuje kakšno pomoč pri teh nalogah, 

me lahko kontaktira in se dogovorimo, za pomoč pri izvedbi le teh s 

pomočjo telefona (videoklic) ali kako drugače (po dogovoru).  

 

3. Lepo vreme kar kliče po aktivnostih v naravi in predvidevam, da ste z 

starši že usposobili kolesa, skiroje, rolarje, rolke in kotalke in vadite 

spretnosti na kolescih.  

Naredite tudi kakšno gimnastično vajo (počepi, sklece, predkloni…), 

pojdite na sprehod v gozd in uporabljajte žogo (podaje z roko, nogo, 

vodenje žoge z roko, nogo, postavite poligon in jo poizkusite voditi okoli 

ovir in zaključite s strelom v tarčo, gol, koš… 

V primeru slabega vremena pa sil lahko ogledate naslednje oddaje in 

zraven sodelujete: 

- Svetovni prvak s kavča (planet Tv) – telesne vaje 

- Pokaži kako ( Tv 3) – kako izdelamo določeno stvar 

- Izodrom (Tv Slo 1 in 2) 

- Poslušanje glasbe (radio, TV) 

Ostanite zdravi, uživajte v naravi in se slišimo naslednji teden. 

          Boštjan 

 


