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Pravljica o koronavirusu 

Kogar zanima, si lahko prebere poučno pravljico o koronavirusu 

(http://malisvet.si/Pravljica), kdor ima Facebook profil, lahko dostopa tudi 

do avdio oblike pravljice.  

 https://www.facebook.com/112570443598861/videos/162675994789487/ 

 

 

 

V zadnjih dneh verjetno velikokrat slišiš opozorilo: OSTANI DOMA. Ker 

pa učiteljici veva, da je to zelo težko, te danes popeljeva okrog sveta s 

pesmijo in plesom. 

Na spletni strani si oglej vodeno plesno vadbo in se nauči ples. Lahko 

pa zraven tudi poješ. V pomoč ti bo spodnje besedilo. 

 

Gremo okrog sveta:  

 https://www.youtube.com/watch?v=oDWGwFjBlo4  

 

 

  

http://malisvet.si/Pravljica?fbclid=IwAR2bmbSyeBjwQeYsCRPTVjTwzOmHiRztXFwiUJKc7lMEjZm2kY5-AmNFxXY
https://www.facebook.com/112570443598861/videos/162675994789487/
https://www.youtube.com/watch?v=oDWGwFjBlo4


Gremo okrog sveta (Čuki) 

 
Vlak nas že pelje, 

kakšne so želje, 

gremo okrog sveta! 

Spet na veselo sonce bo grelo, 

kdo bi ostal doma? 

Reke in polja, 

gore in morja, 

vabi nas širni svet. 

Vlak nas že pelje, 

kakšne so želje? 

Pisan je naš planet! 

La, la, la, la … 

 

S čolnom na vesla, 

pot nas bo nesla, 

gremo okrog sveta! 

Spet na veselo sonce bo grelo, 

kdo bi ostal doma? 

Reke in polja, 

gore in morja, 

vabi nas širni svet. 

S čolnom na vesla, 

pot nas bo nesla! 

Pisan je naš planet! 

La, la, la, la … 

 

Gremo z letalom, 

ali padalom, 

gremo okrog sveta! 

Spet na veselo sonce bo grelo, 

kdo bi ostal doma? 

Reke in polja, 

gore in morja, 

vabi nas širni svet. 

Gremo z letalom, 

ali padalom! 

Pisan je naš planet! 

La, la, la, la … 

 

Avto in cesta, 

zvita kot presta, 

gremo okrog sveta! 

Spet na veselo sonce bo grelo, 

kdo bi ostal doma? 

 

 

https://ribicpepe.si/gremo-okrog-sveta/


 

ZADENI KOŠARO 
 

Če nisi plesni navdušenec, sva zate pripravili še eno igro.  

 

Cilj igre je zbrati čim večje število točk. Vsaka košara prinaša določeno 

število točk, če v njo vržeš žogico. Največ točk prinaša košara, ki je 

najbolj oddaljena.  

Potek: Najprej določite vrstni red tekmovalcev, nato naj prvi igralec vrže 

vse žogice (žogic naj ne bo preveč), zapišite rezultate, žogice zberite 

skupaj in nato je na vrsti drugi igralec. Rezultate si sproti zapisujte na list 

ali v preglednico, ki sva vam jo pripravili. Igro lahko odigrate večkrat in 

nato seštejete točke. 

Prilagoditve: Mečete lahko tudi druge igrače (plišaste, lego kocke) ali 

žogice iz papirja, skratka igro prilagodite stvarem, ki jih imate na voljo. 

Namesto košaric lahko uporabite vedra, posode itd.  

Igro otežite tako, da pri metanju stojite samo na eni nogi, da ste obrnjeni 

stran od košar, da ciljate miže… 
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