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TEDENSKA PRIPRAVA ZA PODALJŠANO BIVANJE 3. RAZREDA 

(11. 5.–15. 5. 2020) 

TEDENSKA TEMA:  

POČASI SE DALEČ PRIDE 

 

 

Dragi tretarji! 

Hitro smo spet padli v ritem šolanja. Sicer še vedno šolanja na daljavo, a kot pravijo, se 

naslednji teden vidimo v šoli. Vsi močno stiskamo pesti, da je to res in da si kooooončno 

pomahamo tudi tako, v živo, ne samo preko računalniških zaslonov. Drugače pa so dnevi 

lepši, ker je zunaj sonček, ker so drevesa ozelenela in nas na vsakem koraku pozdravljajo 

pisane barve pomladi. Zato smo za vas pripravili nekaj dejavnosti, da vam popestrijo dneve 

učenja na daljavo. 

Bodite lepo, pojdite na sprehod in opazujte naravo … zdaj je najlepša, ko se prebuja. 

 

PONEDELJEK, 11. 5. 2020  

 

Verjamem, da vas je že veliko slišalo pesem, ki je 

napisana v zgornji sliki. Pesem je napisal TONE PAVČEK, 

ki se je rodil 29. 9. 1928 v Šentjurju pri mirni Peči, umrl 

pa 21. 10. 2011 v Ljubljani. Bil je pesnik, esejist, 

prevajalec, urednik, novinar, ravnatelj Mladinskega 

gledališča v Ljubljani in predsednik Društva slovenskih 

pisateljev. Pisal je pesniške zbirke in slikanice za otroke 

in odrasle, napisal pa je tudi nekaj zelo lepih misli, ki jih 

danes radi napišemo npr. v voščilnico. 

Naštejmo nekaj pesniških zbirk in slikanic, ki ste jih verjetno že prelistali, če pa še ne, pa 

lahko to storite, ko bomo spet lahko šli v knjižnico. 
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Pesniške zbirke za otroke: 

Čenčarija 

Besede za sladkosnede 

Majhen dober dan 

Sonce in sončice 

Majnice, fulaste pesmi 

Deček gre za soncem 

Majnice in majhnice 

 

Slikanice 

Sončece v žepu 

Marko na belem konju jaše 

Juri Muri v Afriki 

Živalski ringaraja 

Po morju plava kit 

Krokodil 

 

Zakaj vam predstavljamo pesmi 

Toneta Pavčka? Zato, ker je 

njegova pesniška zbirka Majnice, 

fulaste pesmi zelo priljubljena 

med vašimi prijatelji, ki 

obiskujejo višje razrede. Tudi vi jo boste prebrali, ko boste malce starejši. Danes pa sem vam 

priložila pesem, ki smo jo lani prebrali skupaj v razredu ob tednu otroka in vas lepo vabim, da 

jo preberete še enkrat – počasi, ob tem pa razmišljate, kaj ste prebrali.  

 

     Ker ste pa vi še otroci, ki imate radi pravljice, vam danes   

za lahko noč priporočamo … 

 

 

 

 

 

 

    

  https://www.youtube.com/watch?v=lFtgonp5FW4 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Juri_Muri_v_Afriki
https://www.youtube.com/watch?v=lFtgonp5FW4
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TOREK, 12. 5. 2020 

 

Veste kdo so ledeni možje in polulana Zofka?  

 

Od danes do četrtka godujejo sv. Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki so po ljudskem izročilu 

zaradi pogostega hladnega vremena v tem času znani kot ledeni možje. Godujejo od 12. do 

14. maja. V preteklosti so jim pripisali krivdo za mrzlo in mokro vreme, ki se ob še možnem 

prodoru polarne zračne mase lahko pojavi v maju. Za njimi 15. maja goduje sv. Zofija in ker 

na god sv. Zofije rado dežuje, so ji po ljudskem izročilu nadeli ime mokra oziroma uscana 

Zofka. 

Z vsemi štirimi je povezanih več ljudskih pregovorov, ki se včasih izkažejo za pravilne, drugič 

spet ne. Se pa po ledenih možeh ravnajo mnogi vrtičkarji po Sloveniji, saj velja, da je s 

saditvijo nekaterih sadik na prosto dobro počakati, da minejo ledeni možje in da se zemlja 

dovolj ogreje. To še posebej velja za paradižnik. 

 

Še nekaj pregovorov 

Sveti Pankracij, Servacij in Bonifacij so ledeni možje, če prej ni slane bilo, tudi pozneje ne bo 
mrzlo.    

Če se Pankracij na soncu peče, obilo mošta v sod priteče.   

Če je pred Servacijem poletje, mraz rad pritiska na cvetje. 

 

Če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. 

 

 

 
 

 

Naj vas deževno vreme ne ustavi.   
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SREDA, 13. 5. 2020 

 

Za danes smo za vas pripravili malo drugačno telovadbo, in sicer telovadbo s pomočjo 

piktogramov. Še veste, kaj so piktogrami? Če ne, pobrskajte po spletu. Oglej si spodnjo sliko 

in poskusi narediti nekaj ponovitev, kot kažejo sličice. Če je danes lepo vreme, ti kar pojdi 

ven na sprehod, tole si pa prihrani za dan, ko bo deževalo. Kako pravijo? Zdrav duh v 

zdravem telesu … pa še res je!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poskoki narazen - skupaj brcaj vstran (L/D) počepi 

sklece 

obrat 

sklece na kolenih dvigi v most 

koraki naprej, nazaj koraki na stol in dol počep ob zidu 

(zadrži) 
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ČETRTEK, 14. 5. 2020 

 

Katera žival je to? 

Premika se zelo počasi. Celo minuto porabi, da premaga razdaljo 6 centimetrov. Pa še to le 

takrat, ko se mu zares mudi. 

 

Da! POLŽ!  

Ob prvem deževju, pride spomladi na plano tudi polž. Zimo je prespal, saj se je zaslinil v svojo 

hišico in mirno počakal do toplejših dni. 

 

Kako zanimiv je polž, si lahko preberete in ogledate na spodnji povezavi: 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1680 

 

Če še niste ustvarjali naravnih slik, lahko poskusite izdelati polža. 

        
                           Lanin                                      in                  Nalov    polž iz naravnega materiala 

 

Še vedno zbiramo vaše izdelke na zdraveljckova.posta@gmail.com 😊 
 

PETEK, 15. 5. 2020 

 

Čeprav se vam zdi, da smo po polžje prilezli do zadnjega dneva našega podaljšanega bivanja 

na daljavo, se nam zdi, da so tedni leteli mimo kot strela. Kmalu se vidimo. Juhej! 

 

Do takrat si pa lahko izdelate origami polžka. Je čisto enostaven. Pomagal vam bo v miru in 

počasi razmisliti, koliko lepega, novega, zanimivega, nevsakdanjega ste doživeli v dveh 

mesecih šolanja na daljavo in vas opomnil, da si je za vse stvari potrebno vzeti čas. Še 

posebej za prijatelje.  

Sledite spodnji povezavi in uživajte v ustvarjanju. Potrebujete samo papir, škarje, lepilo in 

flomaster.  

http://krokotak.com/2017/09/origami-snail/ 

 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1680
mailto:zdraveljckova.posta@gmail.com
http://krokotak.com/2017/09/origami-snail/
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Morda vam še zadnjič mahamo tako, preko računalnika … In naj ta teden 

zaključimo še z eno krasno mislijo Toneta Pavčka. 

 

 

 

Mahamo vam učiteljice Helena K., Vesna F. in Helena P. 

      

 

 



OŠ Dravlje 3. razred Pouk na daljavo 

7 
 

 


