
IDEJE, NASVETI ALI PROGRAM DELA OPB 

23. 3. – 28. 3. 2020 

 

Pozdravljeni učenci podaljšanega bivanja. Če vam starši to berejo, vam povem, 

da vas že pogrešam in ker se še nekaj časa ne bomo videli in da ne pozabite v 

celoti na šolo, vam pošiljam nekaj idej, nasvetov kako koristno preživeti čas, ko 

moramo biti doma. Upam, da ste zdravi in taki tudi ostanite, jaz pa se vam bom 

javljal vsak teden.  

1. Kot ste te dni že velikokrat slišali – ne pozabit na higieno, predvsem 

higieno rok. Tako kot v šoli, obvezno pranje rok pred kosilom, po kosilu, 

po kihanju, kašljanju, igri… večkrat dnevno. 

Staršem pomagajte pri vsakodnevnih opravilih, ki jih lahko opravite – 

pomoč pri pripravi obrokov, pri urejanju, čiščenju gospodinjstva, pri delu 

na vrtu, sadovnjaku…tudi tako se boste ogromno naučili veliko 

pomembnih stvari za življenje. 

Ne pozabite na zdravo prehrano, veliko se gibljite, hodite v naravo, 

imejte se »fajn« in ostanite zdravi. 

 

2. Tako kot morajo športniki ohranjati kondicijo, morate tudi vi poskrbeti, 

da bodo možgančki ostali aktivni in ne pozabijo vseh stvari, ki ste se jih 

naučili do sedaj.  

Berite (upam, da so bralni listi še v vaših mapah), če poznate že vse črke 

tudi enostavne zgodbice – po vaših zmožnostih. Starši na računalniku 

lahko najdete INTERAKTIVNE VAJE (glasovi, črke, abeceda), BESEDNI 

PIKNIK (sestavljanje besed iz danih črk), s starši se lahko igrate – besede 

na črko npr.: m… 

Med INTERAKTIVNIMI VAJAMI najdete tudi razne DIDAKTIČNE IGRE 

(labirinte, vzorčke, sestavljanke, poišči razlike, spomin., mozaik, 

zaporedje dogodkov…) 

Prav tako ne pozabiti na znanje matematike in računajte do deset.  

 

3. Da pa ne pozabimo na ustvarjalnost in kreativnost in našo domišljijo, 

predlagam, da tudi kaj narišete (eno vašo dnevno aktivnost), naredite 



kakšen preprost origami, najdete kako idejo tudi na spletu npr.:ILUZIJE, 

KI JIH LAHKO NAREDIŠ SAM (nemogoči list papirja, 3D roka, stroopov 

efekt, 3D luknja – zabavno in potrebujete le enostavne pripomočke, kot 

so list papirja, škarje, barvice, flomastri) 

Za telesno vadbo lahko poskrbite z enostavnimi igrami z BALONI npr.. 30 

odbojev z eno roko, nato še z drugo, iz ene roke v drugo, ulovi balon 

preden se dotakne tal, pihaj v balon da ga obdržiš v zraku.  

ŽIVALSKA TELOVADBA – gibanje vsake živali ponavljaj vsaj 45 sekund, 15 

sekund počivaš in ponoviš vajo večkrat (žabji poskoki, kot medved po 

vseh štirih, čim hitreje teci na mestu, kot rak – bočno….) 

 

Upam, da se kmalu vidimo, da ste zdravi in vam ni pretirano dolgčas ter 

pogrešate šolo. Lp, Boštjan 

 

 

 


