
IDEJE, NASVETI ALI PROGRAM DELA OPB 

 4. 5. – 8. 5. 2020 

Zdravo učenke in učenci OPB! 

Prvomajske počitnice so za nami in verjamem, da ste si odpočili od šolskih 

obveznosti, preživeli kakšen dan ob Kolpi ali Lahinji, se sprehodili skozi gozd in 

mogoče povzpeli na kakšen hrib v okolici, pomagali staršem pri pripravi piknika 

in dobrot na žaru, delu na vrtu in v sadovnjaku ter se igrali z bratci ali 

sestricami.  

1. Poleg tega, da vedno skrbimo za higieno, pazimo na socialno bližino, 

upoštevamo pravila higiene kašlja,  se lahko zaščitimo pred virusi tudi z 

uporabo različnih rastlin iz narave. Verjetno ste že slišali da za vsako 

bolezen rožica raste in v aprilu in maju lahko s starši naberete navadni 

pljučnik (na slikici), ki je odličen za lajšanje prehladnih obolenj, kašlja in 

celo bolezni dihal.  

Za pripravo osvežilnega čaja potrebuješ: 

200 ml prevrete vode 
1 čajno žličko posušene zeli/2 sveži rastlini 

 

V tem času rastejo tudi domači in divji šparglji s katerih lahko pripravimo 

okusno juho ali pa jih zelo preprosto naredimo z jajci. Divji šparglji res rastejo 

večinoma v slovenski Istri in Krasu, najdete pa jih tudi pri nas.  



2. Upam, da med počitnicami niste čisto pozabili na šolo in ste narisali 

kakšno risbico, ponovili pisanje črk – tudi tistih, ki ste jih spoznali še v 

šoli, številk – zdaj že do 20 in bili telesno aktivni – sprehod, tek, kolo, 

rolarji, kotalke, kolebnica, žoga, skiro…in pa BRANJE – tako bralnih listov, 

kot tudi s starši.  

V prilogi se nahaja tudi list z ugankami o živalih. Tisto, ki vam je najbolj 

všeč se lahko naučite in jo potem zastavite drugim, rešitev narišete ali 

naredite iz papirja, kock ali kakega drugega materiala.  

Drugi list pa je namenjen spoznavanju dreves, njihovih listov in plodov, 

lahko ga vzamete s seboj na sprehod v gozd in ugotovite katera drevesa 

rastejo v tem gozdu, povežete med seboj ustrezno drevo z listi in 

plodom. Poizkusite.  

3. In še par idej za prosti čas. 

Domači activity 

Verjetno poznate igro, kjer je potrebno z risbo, opisovanjem in 

pantomimo prikazati besedo, ki jo izvlečete na listku.  

Potek:  Igralec izvleče listek in tiho prebere besedo, ki jo bo moral 

opisati/narisati/pokazati. Vrže kocko, ki določi, ali besedo predstavi s 

pantomimo (če vrže 1 ali 2) nariše (če vrže 3 ali 4) ali pa jo opiše (če vrže 

5 ali 6). Takoj ko vrže kocko, začne teči čas (pred začetkom igre se določi 

nekoga, ki bo časomerilec). Igralec, ki ugane besedo, je na vrsti. S 

soigralci določite časovno omejitev (npr. 1 minuta) za predstavitev 

besede. 

Joga z živalskimi prijatelji 

Potrebujete podlago za telovadbo (blazino), povabite hišne ljubljenčke in 

vaše igračke in poizkusite se postaviti v položaj muce, raka, hobotnice, 

kobre, miši, delfina, krave, psa in v tem položaju vztrajajte 10 sekund. 

Vajo si lahko ogledate na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=KbszWPtiEPQ&feature=youtu.be 

 

In še nekaj gibalnih izzivov: 

Potrebujete le rolico toaletnega papirja  

- Počepi s predmetom na glavi, 

- Vstani s predmetom na glavi brez pomoči rok in se spusti nazaj 

- Skok naprej in nazaj čez rolice (koliko jih preskočite) 

https://www.youtube.com/watch?v=KbszWPtiEPQ&feature=youtu.be


- Valjaj rolico ob steni brez pomoči rok 

- Zavrti se 10x in naredi lastovko 

- Zavrti se na stolu ne da stopiš na tla 

- Vrzi z nogami in ujemi z rokami 

- Naredi žogico iz papirja in jo pihaj pred seboj in se plazi (stanovanje) 

- WC bowling 

Vaje si lahko ogledate na spodnji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds&feature=youtu.be 

 

Lep pozdrav do naslednjega tedna in ostanite zdravi, veseli in nasmejani 

         Boštjan 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds&feature=youtu.be

