
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA – ideje za preživljanje časa doma 

 

Učenci, počnite stvari za katere si v običajnih dneh ne vzamemo časa, pazite nase in svoje zdravje. Bodite ustvarjalni, preizkusite kaj 

novega. 

 Učiteljica Tadeja 

AKTIVNOST 

 

Cilj Aktivnosti/dejavnosti učenca 

NAVODILA 

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST oz. 

GIBANJE 

 Učenci zadovoljujejo svoje potrebe 

po gibanju. 

 Poznajo pomen gibanja za zdravje. 

 Se sprostijo po učnih aktivnostih. 

Počitek, pogovor s starši oz. z bratom/sestro, družabne 

igre, gibalne aktivnosti na dvorišču, sprehod v gozd … 

 

 

KOSILO  Učenci poznajo pomen higiene rok 

pri jedi. 

Ponovite pomen in pravila higiene rok pri jedi za 

preprečevanje bolezni – koronavirusa. 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA 

 Učenci razvijajo  veselje do 

ustvarjanja in branja. 

 

 

 

 Učenci izvajajo poskuse in se 

seznanijo kako pomembna je 

higiena rok. 

Sedaj, ko preživljamo več časa doma je čas za branje 

kakšne knjige, berete lahko tudi knjige za bralno značko, 

domače branje. O prebranem lahko kaj zapišete ali 

narišete. 

 

Učenci izvedejo poskus s poprom, milom in vodo: Zakaj si 

moram umivati roke  – zapišejo ugotovitve. 

 

 

 

SAMOSTOJNO UČENJE  Učenci utrjujejo in poglabljajo učno 

snov. 

 Naučijo se načrtovati svoje delo in 

pripraviti delovni prostor. 

Učenci ponovijo kaj vse so se danes naučili doma, 

pospravijo naj tudi svojo delovno mizico in jo pripravijo za 

naslednji dan pouka od doma. 

 



ZAKAJ SI MORAM UMIVATI ROKE?  

Potrebujem: 

- sredstvo za umivanje posode (npr. Pril) ali milo za roke, 

- poper, 

- manjšo posodico z vodo. 

*Popru bomo rekli kar virusi in bakterije.  

Kaj naredim?  

V manjšo posodico nalij vodo, po vodi posuj poper (viruse in bakterije) tako, da pokrije vse po vrhu.  

Pomoči prst v vodo.  Kaj se zgodi? Nariši ali napiši.  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nato prst pomoči v sredstvo za pomivanje posode ali milo za roke. Ta prst zdaj previdno pomoči v viruse in 

bakterije. Kaj se zgodi? Nariši in napiši. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kaj sem se naučil?  

________________________________________________________________________________________________________________________ 


