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TEDENSKA PRIPRAVA ZA PODALJŠANO BIVANJE 3. RAZREDA 

(20. 4.–24. 4. 2020) 

TEDENSKA TEMA: Dan Zemlje in Noč knjige 

 

Dragi draveljski tretarčki! 

To je zadnji teden pred prvomajskimi počitnicami. Vas že daje spomladanska 

utrujenost? Še malo in skupaj bomo zdržali do petka. Za vas smo učiteljice 

pripravile nekaj idej za kratkočasenje, možgančkanje in miren spanec. 

Želimo vam veliko moči in vse dobro! 

 

 

 

PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

HANAMI v LJUBLJANI 

 

                                

Cvetoče češnje, ki jih občudujejo Japonci, si lahko ogledaš tudi v Ljubljani. Po navadi se pri 
Inštitutu za biologijo zberejo vsi, ki radi opazujejo lepoto minljivosti – razcvet češnjevih 
cvetov.  
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Čeprav letos dogodek v japonskem stilu, namenjen opazovanju češnjevih dreves v cvetju, 

odpade, pa lahko vseeno občudujete cvetoče oblake.  Po navadi se v prijetnem vzdušju pod 

češnjami odvijajo  različne aktivnosti, od origamija, branja haiku-jev, degustacije čaja, risanja 

češnjevih cvetov, pisanja japonskih pismenk, branja japonskih pravljic ...  

Ljudje s sabo prinesejo odejo ter košarico za piknik in med sedenjem pod češnjami izmenjajo 
besedo ali dve. Običaj HANAMI je namreč lahko samo sprehod v parku, vendar tradicionalno 
vključuje tudi piknik pod cvetočimi drevesi.  

Torej, nekatere običaje iz drugih držav lahko vidiš tudi pri nas. S starši se sprehodite ob Večni 
poti do Inštituta za biologijo (nasproti Živalskega vrta) in uživajte v lepoti pomladi. 

 
 

 

TOREK, 21. 4. 2020 

ŠPARGLJI, REGRAT IN ČEMAŽ 

Po velikonočnih praznikih se prileže malce spomladanskih dobrot, ki imajo na naše telo 

zdravilne učinke. Poznate šparglje, regrat in čemaž? Regrat zagotovo, sploh regratove lučke, 

kajne? Šparglje, regrat in čemaž najdete v naravi. Zdaj, ko se več gibate v naravi in na 

travnikih, lahko naberete te zdravilne rastline in jih pripravite na različne načine. Kako, boste 

izvedeli v prispevku na Bansijevi spletni strani. 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1062 

 

   ŠPARGLJI 

 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1062
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         REGRAT 

 

       ČEMAŽ 

 

Ne pozabite! V gozdu vedno upoštevajte gozdni bonton!       

 

SREDA, 22. 4. 2020 

DAN ZEMLJE 

Danes je dan Zemlje. Zemlja praznuje rojstni dan. Oglejte si nabor dejavnosti na naši spletni 

strani. Uživajte in vse najboljše Zemlji!        

 

 

ČETRTEK, 23. 4. 2020  

NOČ KNJIGE 

 

Danes pa je svetovni dan knjige. Povsod po Sloveniji se odvijajo dogodki posvečeni naši 

prijateljici knjigi. Eden izmed njih je NOČ KNJIGE. Zato smo se odločile, da vam za lahko noč 

preberemo pravljico. Pravljico boste našli na spodnji povezavi.  Današnji naslov pravljice je 

Moj dežnik je lahko balon.  

Deklica Jelka je svoj dežnik spremenila v balon. V kaj vse se lahko spremeni dežnik? Dobro 

razmislite in uporabite domišljijo. Naj se nevihta možgančkov začne! 
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Da vam bo lažje, vam ponujamo nekaj namigov. Je vse to mogoče? Uživajte v domišljijskih 

domislicah! 

 

 
 

 

Preden greste v toplo posteljo, pa prisluhnite pravljici. Prepoznate pripovedovalko pravljice? 

      

LAHKO NOČ.  

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=FFLKch_ufcg&t=91s 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFLKch_ufcg&t=91s
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PETEK, 24. 4. 2020 

 

 

Če se spomnite, smo 2. aprila praznovali mednarodni dan knjig za 

otroke. Žal nam je letos korona virus odpihnil eno lepo prireditev z Deso 

Muck, ki bi nas obiskala ob zaključku bralne značke. Ampak vse to nam 

ne sme vzeti veselja do branja in knjig. Tudi NOČ KNJIGE nas opominja, 

da ne smemo dovoliti, da bi opustili branje. Z branjem lahko potujemo 

kamorkoli, lahko smo karkoli in kdorkoli, možnosti je neskončno.   

Da bo branje še lepše, si naredite novo knjižno kazalo. Ker je ta teden 

dan Zemlje, se lahko navezuje na to, lahko naredite bralne črve, kot jih 

vidite na sliki, lahko pa izdelate čisto nekaj tretjega. Prepričani smo, da boste potem še raje 

vzeli knjigo v roke.  

  

Za izdelavo kazala rabite malo trši papir ali 

karton, lahko razrežete npr. škatlo od 

kosmičev ali česa podobnega. Nato naj 

pride na plan vaša ustvarjalna žilica … rišite, 

barvajte, npr. na ožji konec lahko lepite 

volno, trakove … bodite ustvarjalni. Nekaj idej vam prilagamo, ampak smo 

prepričani, da že imate načrt. Veseli bomo vaših fotografij na našem naslovu 

zdraveljckova.posta@gmail.si 

 

 

Zdaj pa samo še LAHKO NOČ, mirne sanje in skok v zaslužene prvomajske počitnice. Srčno 

upamo, da se čim prej vidimo.       

Imejte se lepo! 

 

Mahamo vam učiteljice Helena K., Vesna F. in 

Helena P. 

 

 
 

mailto:zdraveljckova.posta@gmail.si
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