
TEDENSKA PRIPRAVA ZA PODALJŠANO BIVANJE 3. RAZREDA 

(16.–20. 3. 2020) 

TEDENSKA TEMA: POMLAD PRIHAJA 

 

Ponedeljek, 16. 3. 2020 

 

Za začetek ponovimo matematiko, zato reši 30 računov (množenje in deljenje). 

 

Torek, 17. 3. 2020 

 

Pri glasbeni umetnosti ste danes prebrali pesem Krof. Pesem se morate naučiti, zato naj bo 

za danes dovolj to, da vsaj 3x preberete in ponovite pesem, da si jo boste prej zapomnili.  

Pust in krofi so že mimo, vseeno pa se spomnite, o kateri značilni pustni maski smo se 

pogovarjali. Ta maska je pregnala zimo, ki je letos pravzaprav sploh ni bilo, in prinesla 

pomlad, ki je pa letos taka, kot je še niste doživeli in upajmo, da se nikoli več ne ponovi.  

Če greste na kratek sprehod, se ustavite, globoko vdihnite, zaprite oči in 10 sekund 

poslušajte pesem pomladi – pesem ptic.  

In ne pozabimo … OSTANIMO DOMA, morda le sprehod z mamico,očkom, bratcem ali 

sestrico, prijateljem pa LE POMAHAJ – NA DALEČ. Ne skrbite, kmalu se boste spet lahko 

skupaj igrali, a zaenkrat moramo VSI spoštovati navodila zdravnikov in tistih, ki vedo, da se 

moramo res paziti. 

 

Sreda, 18. 3. 2020 

 

In že je sredina tedna. Včeraj ste spoznali novo pesmico Krof in verjamem, da jo že 

skoooooraj znate. Še nekajkrat jo ponovite in jo boste znali … kot pesmico ;) 

Včeraj smo rekli, da poslušajte pomlad. Če ste bili doma, upam, da se je kdo spomnil, da 

lahko ptice sliši tudi na balkonu, ni nujno, da greste na sprehod. Ste jih slišali? 



Danes pa se bomo spomnili ene druge živali, ki ste jo lani spoznali, sploh Lovro. Veste, o čem 

govorim? Seveda veste … danes so na vrsti kače. In da malo obnovimo, kaj ste se naučili z 

Ribičem Pepetom ter da se pogledate, kakšni ste bili lani, vam prilagam link od oddaje.  

Uživajte, ostanite doma in ostanite zdravi! 

Ribič Pepe: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ribic-pepe/174646154 

 

 
 

Četrtek, 19. 3. 2020 

 

Danes boste prinesli pomlad tudi v vaše domove. Izdelali bomo tulipane, ki vam naj 

polepšajo vaša stanovanja. Izdelava je preprosta. Potrebujete papir, lepilo in škarje. Če 

nimate kolaža, nič zato, porabite lahko različne materiale, tudi reklame. Malo dobre volje in 

iznajdljivosti, pa bo.  

Izdelavo najdete na strani https://www.youtube.com/watch?v=oeERIWSbYck 

 

Veliko veselja ter … ostanite doma in ostanite zdravi! 

 

 
Petek, 20. 3. 2020 
 

Prvi teden samoizolacije je pri koncu. A veste, kaj pomeni beseda samoizolacija? Če ne, 

vprašajte starše. In za nami je prvi teden drugačnega načina učenja. Upam in želim si, da vam 

je vsaj malo všeč.  

Ker ste bili čez teden pridni in ste vse naredili (Saj ste, kajne?) … si lahko danes privoščite 

malo počitka in sprostitve. Naj vam danes dela družbo navihana Pika Nogavička. Čez vikend 

pa le malo odložite misel na pouk, igrajte se z bratci ali sestricami, pa verjemite mi … tudi 

mamice in očki vedo, kako se igra človek ne jezi se, črni peter in še kaj. 

 

Bodite lepo, ostanite doma in ostanite zdravi, drugi teden se pa spet slišimo. 

In še navihana Pika: https:/ /www.youtube.com/watch?v=NK4SBdU51Uk 
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