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Dobro jutro! 
 Ali veste, da so prihodnji teden počitnice? V petek, 1. maja bomo praznovali praznik dela. Običajno 
so zagoreli kresovi na predvečer 1.maja. Zaplapolale bodo tudi zastave. 
Danes pa vas čaka vaše opazovano drevo.  Gotovo bo letos bogato obrodilo, ker ste se tako pridno 
»pogovarjali » z njim . Pa še tale naloga. Nalepite kar v zvezek za SPO. 
Klik za list 
 

 
 
SLJ: Pesem:  Dušan Radović MALIM SO VŠEČ 
Povejte kakšno sladko besedo, povej kakšno smešno besedo, povej kakšno nenavadno besedo.   
Poslušajte posnetek in nato še sam preberite pesem. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P55Mm0w0jU8 
 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2BERILO&pages=12-13 
 
Pa še pisalne vaje do konca vrstice.  Poglejte, katere besede so vam zadnjič povzročale težave in jih 
napiši po dve vrstici. S tem, ko pišete s  pisanimi črkami, vam gre vedno laže in lepše. 
 
Klik za list 
 

GUM: Pojoči kozarci 

Danes bo tvoja naloga sestaviti glasbeni inštrument. In to iz kozarcev. 

Za začetek pa si poglej uličnega umetnika, ki s svojimi prsti igra na kozarce. 

Nato si poglej, kako je to storila naša učiteljica Tatjana iz loške šole, ki je namesto prstov uporabila 

žličko.  

Sedaj pa je čas, da nekaj podobnega ustvariš tudi ti, klik za navodila. 

Uživaj! 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Opazovalni-list2-SADNO-DREVO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P55Mm0w0jU8
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2BERILO&pages=12-13
http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/UL_PC_DOP2-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BjD07oJrFZw
https://video.arnes.si/portal/video/api/asset/S2mCOSaZacrjXWceSDPMxxa9/play.mp4
http://osig.splet.arnes.si/files/2020/03/GUM_Pojo%C4%8Di-kozarci.pdf


ŠPO: Različna gibanja 

Danes se bomo pri športu ogreli na živalski način. In sicer bomo to naredili s pomočjo različnih gibanj. 

Upam, da imaš na razpolago štoparico, lahko pa gledaš tudi na pravo uro in spremljaš kazalec, ki se 

premika vsako sekundo. 

Tvoja naloga je, da 45 sekund (toliko, da se sekundni kazalec ustavi na 9) opravljaš nalogo in nato 15 

sekund počivaš (da pride kazalec do 12). Nato pričneš z drugo vajo. Gaas! : ) 

Ko končaš prvi krog si vzemi par minut pavze. Spij nekaj tekočine in se odpočij. Ko boš pripravljen še 

enkrat ponovi vajo. 

Poleg tega pa se enkrat v dnevu odpravi na dvorišče, vzemi žogo primerno za brcanje in jo vodi okrog 

po dvorišču pred seboj. Poizkusi vedno bolj hitreje. Teci naravnost, nato v krogu, nato cikcak. Ne 

pozabi pri tem uživati       

 

 

 


