
PODALJŠANO BIVANJE Birčna vas (1., 2. in 3. razred) 

Petek, 3. 4. 2020 

 
Spoštovani starši! 
 
Teden je naokoli in komaj čakava, da vidiva, kaj vse ste ustvarjali. 
 
Veseli bova, če nama v bodoče večkrat pošljete kakšno fotografijo vaših 

dejavnosti. Posredujete jih lahko na mail: vesna.sebanc@os-smihel.si 

in/ali anja.hrovat@os-smihel.si. Ni nujno da vsak dan, lahko na primer ob 

koncu tedna gradivo zberete in ga posredujete. 

 
Lepo vas pozdravljava, 

učitelji podaljšanega bivanja Vesna in Anja 
 

 
 

ZDRAVI ZOBKI 
 

Ne dvomiva, da pridno skrbiš za čistočo svojih zob. Vseeno ti pošiljava 

posnetek o pravilnem umivanju zob. Na spodnji povezavi preveri, če 

moraš svojo tehniko ščetkanja kaj popraviti. 

https://www.youtube.com/watch?v=Or-x6EhAfSo 

Pošiljava ti še pesem, ki jo lahko poslušaš med ščetkanjem. Ali pa se jo 

naučiš na pamet, da jo boš zapel zobnemu škratu ali vili, ko ti bo izpadel 

naslednji zobek. 

https://www.youtube.com/watch?v=TgntyHiPB8I  

 

  

https://os-smihel.si/strokovni-delavci/vesna.sebanc@os-smihel.si
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=anja.hrovat@os-smihel.si
https://www.youtube.com/watch?v=Or-x6EhAfSo
https://www.youtube.com/watch?v=TgntyHiPB8I


IGRA ZA URJENJE KONCENTRACIJE IN POMNJENJA 

 

Potrebuješ raznobarvni papir in podlago, kamor boš nalepil/nalepila 

barvne papirje. 

 Za barvne papirje lahko uporabiš ostanke kolaža ali pa izrežeš 

različne barve iz reklam, ki jih dobivaš na dom.  

 Za podlago lahko uporabiš tudi kos kartona. 

** Pazi le, da narediš dve čim bolj podobni podlogi za igranje. 

 

Navodilo: 

Ponovi gibe za mamo/bratom/sestro/očetom. Ta oseba (prvi igralec) naj 

se z obema rokama počasi dotika različnih barv, ti pa spremljaj njene 

gibe. Ko se ustavi, ponovi zaporedje. Težavnost se stopnjuje s številom 

barv, ki se jih prvi igralec dotakne. Prav tako je igra težja, če se prvi 

igralec hitreje dotika barv. 

Primer: Prvi igralec se dotakne npr. 4 barv – z levo roko rdeče, nato z 

desno roko rumene, sledi dotik leve roke na modri barvi in na koncu še 

dotik desne na zeleni barvi. Drugi igralec ponovi za prvim.  

 

 

 

  



ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE 

»LUTKOVNI VEČER« 

 

Juhu, petek je tu! Ker si imel/imela ta teden veliko dejavnosti, ki si jih 

lahko realizirala, sva ti za danes pripravili lutkovni večer. Zatemni prostor 

in predvajaj lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke, ki ga najdeš na 

spodnji povezavi. 

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

 

 

 

 

OPOZORILO! 

Čez 2 tedna bomo, če bo še vedno potekalo 

izobraževanje na domu, izdelali igro, pri kateri boš 

rabil/rabila tulce od papirnatih brisačk ali rolic WC 

papirja. Zbrati moraš vsaj 2 velika ali 5 majhnih tulcev. 

 

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

