
POUK NA DALJAVO OPB 4.r 

30.3. – 4.3.2020 

TEDENSKI SKLOP: ZAJČEK IŠČE PIRHE 

UČITELJICE: Darja Pipuš, Dolores Malić, Liljana Klančnik, Mojca Merčnik 

SAMOSTOJNO UČENJE:  

Kako vam gre učenje? Tudi učiteljice v podaljšanem bivanju smo vam na voljo za pomoč in se lahko 

obrnete na nas, če imate kakršnakoli vprašanja in težave. Pred nami je že četrti teden učenja n 

daljavo. Upamo, da ste našli svoj ritem in opravljate šolsko delo sproti vsak dan. Ne pozabite, 

poskusite delati kot v šoli, 45 minut in odmor, lahko delate po urniku ali po predmetih skupaj. Če 

potrebujete razlago, pomoč, se obrnite na učitelje in šolo. Tudi tukaj bi vas rade spomnile, da bo v 

sredo, 8.4. ob 14h imel 4.a video sestanek in upam, da se vidimo v čim večjem številu.   

SPROSTITVENA DEJAVNOST:  

TEKMA S PIRHI 

To igro se lahko igraš z bratom, sestro, mami, atijem v paru ali pa v skupinah. Potrebuješ veliko žlico 

in pirh ali trdo kuhano jajce. Za poligon lahko uporabiš hodnik ali če imaš možnost zunaj. Tekmujeta 

po dva. Pirh položiš na veliko žlico in se hitreje kot tvoj sotekmovalec sprehodiš do cilja. Pazi, da so 

jajca trdo kuhana, če bi slučajno padla na tla. In preveri pri starših, če dovolijo.  

LOV NA ZAJČKA 

Če imaš doma plišasto igračo zajčka ali kakšno drugačno plišasto igračo, lahko narediš lov na zaklad za 

svoje starše ali brate in sestre. Zajčka ali igračo nekam skriješ. Nato potrebuješ nekaj majhnih listkov. 

Na listke napiši namige. Recimo pet namigov. Vsak namig mora voditi do naslednjega namiga. Npr. 

prvi namig: tam kjer se umazano perilo spremeni v čisto, tam boš našel drugi namig. Drugi namig boš 

tako pustil v ali na pralnem stroju. Na drugem namigu boš napisal, kje je tretji namig, četrti, itd. 

Zadnji namig pa mora povedati, kje je skrit zajček.  

UGIBANJE ŽIVALI 

To igro se greš lahko v skupini ali paru. Izmisli si eno žival. Ostali te sprašujejo da ali ne vprašanja, 

torej, je žival velika, je kopenska, morska, nevarna, itd. Ko nekdo dobi dvakrat odgovor ne, je na vrsti 

nekdo drug za postavljanje vprašanj. Kdor ugane katera žival je, je naslednji na vrsti. 

KOSILO: 

Ali znaš skuhati dve jedi? Recimo pripraviti testo za palačinke? Ali pripraviti pire krompir? Poskusi se 

do konca šolskega leta naučiti skuhati vsaj pet jedi. Ne pozabi na higieno in umivanje rok.   

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA: 

Verjetno boste barvali pirhe. Spodaj smo prilepile nekaj idej za malo drugačne pirhe, za venec, za 

zajčka, itd. Če ti je kaj všeč in če boš imel čas, se loti. Vesele bomo, če nam boš poslal kakšno sliko 

svojih izdelkov, prav tako smo na voljo za vsa vprašanja na naslednjih e-naslovih: 

darja.pipus@guest.arnes.si, dolores.malic@guest.arnes.si, lijana.klancnik@guest.arnes.si, 

mojca.mercnik@guest.arnes.si 

Ostanite zdravi in lepe velikonočne praznike vsemi!  
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