OPB NA DALJAVO: 6. teden (4.5. –8.5.2020)

Dragi učenci! Prvomajske počitnice so že za nami. Vem, da ste se imeli lepo in si nabrali ogromno energije. Še malo, pa se
vrnemo nazaj v šolo, kar prav gotovo že nestrpno pričakujete. Žal, pa ne vsi, saj se moramo varovati, da okužbe ponovno
ne povečamo. Zato je zelo pomembno, da še naprej vsi marljivo skrbimo za svoje zdravje in se s predpisanimi ukrepi
obvarujemo okužbe. Tudi vsak vaš prosti čas izkoristite za sproščanje in nabiranje energije. V spletni učilnici podaljšanega
bivanja najdete različne aktivnosti. Ni nujno, da opravite vse, izberite si tiste, ki jih imate radi.
učiteljica Jožica

PRAVLJICE in RISANI FILMI

Svoje znanje in veščine lahko preizkusiš tudi na
spletnem portalu, ki ga predvaja RTV Slovenija na
prvem programu vsako jutro med 9:10 in 10:00 uro.
Morda dobiš še kakšne nove ideje. Poskusi, splača
se!

Poišči spodnji spletni portal in poslušaj pravljico »Igrače
na potovanju«. Morda boš dobil idejo in sam zapisal
kakšno kratko pravljico.
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=V1vVVOuIdJYdX
DaclRU4oW9d
Na na naslednjem spletnem portalu spoznaj dogodivščine
Pata&Mata

PODALJŠANO BIVANJE

GIBANJE

1. – 4. r

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=p1eSLtVIVkm7L
ZZMkGjfqTxo

GIBANJE in GLASBA
Skočite malo v naravo, ali pa se razgibajte v svoji
sobi. Pri tem lahko uporabite spletna portala:
www.youtube.com/channel/UCxkspibDqTnaInvFUP
02qcA (FIT GORIČKO)

UČENJE

USTVARJAM

Izodrom je posebna oddaja za otroke, v času, ko ni
šole in smo doma. Voditelja Nik Škrlec in Nika
Rozman gostita različne učitelje in znane goste po
Skypu. Uredništvo Infodroma pripravlja tudi novice
v zvezi z aktualno tematiko, vmes pa se zvrstijo
izobraževalni in razvedrilni prispevki iz oddaj
Otroškega in mladinskega programa. Oddaje si lahko
ogledaš še na spletni povezavi:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebnaoddaja-za-otroke/174679344

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=r2WMgYaRt4eNiWDPfwjQXrSf
Na zgornjem spletnem portalu si lahko ogledate kratek video posnetek »LESEN SPLAV«, kjer se lahko

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=8
67392&lang=sl
Ali pa zaplešite ZUM ZUM ZUM na spletni povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4

preizkusite in sami izdelate preprost leseni splav.Želim izvedeti več o materinskem dnevu:
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1944

