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TEDENSKA PRIPRAVA ZA PODALJŠANO BIVANJE 3. RAZREDA 

(23.–27. 3. 2020) 

TEDENSKA TEMA: ZNANILCI POMLADI 

 

Dragi draveljski tretarčki! 

Za nami je prvi teden učenja na daljavo. Kako vam je šlo? So bili starši pridni? Za vas vemo, 

da ste bili. Ste šli kaj v naravo?  Upamo, da ja in se ne srečujete na igrišču s sošolci. Za to bo 

še čas.  

Dajemo vam eno posebno nalogo: danes ste povišani v Draveljčkove Zdravkote  Kaj to 

pomeni? To pomeni, da ste zdaj vi podaljšana roka učiteljice Vesne in dveh Helen ter 

opazujete in opozarjate svet okoli vas, če opazite, da kdo ne upošteva navodil, ki se jih zaradi 

virusa moramo VSI držati.  

 

Torej:  

– na sprehod gremo le s svojo ožjo družino; 

– če vidimo in srečamo sošolca ali prijateljčka, mu pomahamo in ga ne objemamo; 

– vedno in povsod pazi, da je razdalja med tabo in sogovornikom vsaj taka, da če oba 

stegneta roki, da se ne moreta s prsti dotakniti; 

– če kihneš, veeeeedno kihni v rokav; 

– pogosto si umivaj roke z milom in čim bolj toplo vodo ter se razkuži, če imaš to možnost. 

 

Kaj je tvoja naloga, Draveljčkov Zdravko? Da ti vse to delaš in opozarjaš ljudi okoli sebe, če 

teh pravil ne upoštevajo. Pa prosimo, lepo jih opozori, ne takoj kričat, lepa beseda vedno 

lepo mesto najde, kajne? Bo šlo? Kooomaj čakamo vaša poročila, kako ste izpeljali svojo 

nalogo. 

 

Zdaj pa poglejmo, kaj vas čaka ta teden  
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PONEDELJEK, 23. 3. 2020 

 

Pomlad nam prinaša veliko lepega: sonček, ptički se ženijo, trava zeleni, drevesa se bodo 

kmalu odela v prekrasno zeleno barvo. In prinesla nam je tudi ta zoprni virus, ki pa nam daje 

tudi možnost, da se učimo na drugačen način.  

Preden nadaljujemo, se postavi na sredo sobe, poglej skozi okno in naredi 10 počepov. Nato 

stopi na prste in stegni roke kolikor lahko visoko. Za konec še 5 krat globoko vdihni. Zdaj si 

pripravljen … da poskusiš sam odgovoriti na nekaj ugank. Če ne bo šlo, pa prosi za pomoč 

starše. Če pa še ne bo šlo, pa ne skrbi, bomo skupaj v šoli poiskali odgovore.  

 
RDEČA, ČRNO PIKASTA GOSPODIČNA,  

MED HROŠČKI NAJLEPŠA, NAJBOLJ MIČNA. 

 

GOSPODIČNA ZELENA, NA ROBU BAZENA, 

JE ŠPORTNICA PRAVA, KI NAJBOLJŠE V PRSNEM SLOGU PLAVA. 

 

OB LEPEM VREMENU VES DAN SIJE Z NEBA, 

PO NOSKU ZJUTRAJ RAD TE POŽGEČKA. 

              PRETEGNJENI STRIC BREZ NOG SE PREMIKA. 

                                                 RAD IMA DEŽ, A NE RABI DEŽNIKA. 

 

 
ŠTIRJE ROŽIČKI, VES JE OD SLINE, 

S HIŠO NA HRBTU PO TRAVNIKU RINE. 

 

                                                                  KDO NA CELEM ŠIRNEM POLJU IMA NAJLEPŠA KRILA? 

                                                                 TANJŠA SO KOT CVETNI LISTIČ, NEŽNEJŠA KOT SVILA. 
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ZGODAJ ZJUTRAJ SE NA TRAVI NEKAJ RAHLO JE BLEŠČALO – 

TISOČ DROBNIH KAPLJIC, PA ČEPRAV NI DEŽEVALO. 

 

                                                                                PREŠTEJ JI NOGE, PA BOŠ VEDEL, KAKO JI JE IME. 

                                                                                A ŠTETI DO 100 NI PRAV NIČ LAHKO. 

 

NAJPREJ V SOLATI,NATO ZLATE ZVEZDE NA TRATI, 

A NA KONCU OSTANEJO LE ŠE BELI PADALCI.      

 
 

 

 

TOREK, 24. 3. 2020 

 

Jutri je materinski dan, dan, ko praznujejo vaše zlate mamice. Pokazal boš nekaj ročnih 

spretnosti in izdelal rožico. Imenovale smo jo: rožica na dlani.  

 

Koraki izdelave rožice na dlani so tukaj. 

 

Potrebuješ:  

• Barvni papir (rumen za cvet, zelen za liste). Če nimaš barvnega papirja, lahko 

uporabiš bel papir, ki ga lahko nato pobarvaš z barvicami, papir iz revij ali časopisni 

papir. 

• Škarje, oranžen flomaster in oranžno barvico. 

• Šablono ali ravnilo. 

• Lepilo. 

• Dobro voljo.        

 

Iz rumenega barvnega papirja izrežeš kvadrat, ki naj meri 7 cm x 7cm. Kvadrat izrežeš. 
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Kvadrat prepoloviš tako, da dobiš trikotnik. Ta trikotnik še enkrat prepoloviš, da dobiš manjši 

trikotnik. Še enkrat prepogneš manjši trikotnik. Z barvico narišeš rob rože.  
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Obrežeš. Obrezan trikotnik razpreš. Dobiš obliko rožice. S flomastrom pobarvaš sredino in z 

barvico okrasiš liste. Nato iz zelenega papirja izreže štiri zelene listke. 

 
 

Zalepiš jih na zadnjo stran rože. Roža je nared. Daš jo na dlan in z njo presenetiš mamo.  

  
Še povezava: https://www.youtube.com/watch?v=metyT0tiF3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=metyT0tiF3Y
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SREDA, 25. 3. 2020 

 

Danes je torej materinski dan. Naj bo letošnji praznik mamic drugačen, poseben, Poseben je 

že zato, ker imate zaradi razmer možnost, da ceeel dan preživite z mamico. No, verjetno 

mora katera mamica v službo, ampak to ni ovira, da ji ne bi dal svojega darila. Če si včeraj 

naredil rožico, imaš že eno darilce zanjo. Drugo darilo bo pa naslednje: SAM vzameš sesalec 

in posesaš stanovanje, pomagaš ji pri pripravi kosila, po kosilu pomagaš pospraviti posodo, s 

pomočjo očeta ji skuhaš kavo, nato pa se stisni k njej in skupaj oglejta kakšno lepo risanko. In 

verjemi, da si bosta to oba zapomnila za vse življenje.  

 

ČETRTEK, 26. 3. 2020 

 

Kdo ti bere pravljice zvečer? Saj vemo, da že znaš sam brati, vendar je še vedno lepo in 

sproščujoče, če ti pravljico za lahko noč prebere kdo drug. Da boš razbremenil svoje starše, ti  

prilagamo povezavo, kjer si boš zvečer izbrali pravljico, ki te bo zazibala v sladko spanje. 

Povezavo do pravljic Lahko noč, otroci, najdeš tukaj: https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-

otroci/pravljice 

  

Mirne sanje.                                                                                    

 

 

 

 

PETEK, 27. 3. 2020 

 

Petek je dan za ples in zabavo. Poznaš program za učenje plesa »Just dance« za otroke? Da 

se boš sprostil po napornem tednu, ti prilagam povezavo za učenje plesa. Pesem bo staršem 

verjetno znana . Uživajte skupaj in odplešite v zaslužen vikend. 

 

Povezava na Just dance kids 2018 Footloose je tukaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=5TBmPNYjMsU 

 
 

Ostanite zdravi in en velik objem od učiteljic Helene K., Vesne F. in Helene P. 

      

P. S. Utrinke vašega vsakdana in preživljanja prostega časa 

lahko pošljete na Zdraveljčkovo pošto. Zbrali jih bomo v 

šolskem časopisu. E-naslov: zdraveljckova.posta@gmail.com 

https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/pravljice
https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/pravljice
https://www.youtube.com/watch?v=5TBmPNYjMsU
mailto:zdraveljckova.posta@gmail.com
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