
TOREK, 21.4.2020 

Danes pa pravljica Piko Dinozaver. Raziskovalci vedo, da so bili nekoč dinozavri različnih vrst, velikosti 
in različnega videza. Takšen, ki ga srečamo v knjigi Piko Dinozaver, je podoben tistemu, ki je bil 
največji rastlinojedec, kar jih poznamo. Dolg naj bi bil kot teniško igrišče.  
Udobno se usedite in  berite sami glasno, razločno. Lahko pa stran ti, stran pa prosi starše, pa zopet … 
Če imate knjigo doma, bo še laže.  
 
http://osborovnica.splet.arnes.si/files/2020/03/PRILOGA-PIKO-DINOZAVER_mini.pdf 

Spijte kozarec vode, potem pa nova naloga. Čaka vas zanimiva naloga v pisanju. Zmorete sami. Vsaj 
šest povedi  mora biti. Lahko tudi narišete. Ko napišete, preberite napisano in sami popravite, če 
najdete napake. Če ne najdete, preglejte še s  starši, a ne popravljajte. Se že veselim vaših pisarij. 
Naslov: PIKO DINOZAVER V ŠOLI  ALI PIKO DINOZAVER PRI NAS DOMA  

 

ŠPO: Igre z žogo in balonom 

Prva igra v današnji vrsti je z balonom. Najprej enega majhnega poišči in se v stanovanju postavi v 

sobo ali hodnik, kjer boš lahko manjši balon dolgo časa pred seboj potiskal. Tvoja naloga je, da se 

uležeš na trebuh na tla in pred usta postaviš balon. 

1. Prvič ga od štarta do cilja premikaj samo z levo roko. 

2. Drugič z desno roko. 

3. Tretjič pa s pihanjem. 

 

 

Druga igra zahteva eno mehko žogo (lahko je tudi trda). Sedaj se lahko odpraviš ven in si zapomniš 

sledeča navodila. Z žogo boš tekel naokrog in vrgel nad seboj. Najprej nizko, potem pa čim višje. 

Moraš jo ujeti. Potem ko ti tole postane dolgčas pa se gibaj še na sledeče načine in skušaj ujeti žogo: 

1. Namesto teka skačeš kot zajec in jo nosiš 

2. Žogo vodiš (odbijaš) z desno roko 

3. Žogo vodiš (odbijaš) z levo 

 

Tretja neigra. Vsi vemo, da atiji in mamice veliko pomagajo pri vašem učenju, zato jim to lahko vrneš. 

Pometi garažo, pred hišo ali kaj podobnega. Vpraša starše kaj je potrebno 

 

http://osborovnica.splet.arnes.si/files/2020/03/PRILOGA-PIKO-DINOZAVER_mini.pdf


 

 

 

SPO: Kaj ste včeraj naredili dobrega za našo Zemljo? Danes pa prisluhnite nadaljevanju. 

NEVARNI ODPADKI 2.DEL   https://www.youtube.com/watch?v=evx7yOZCTP4 

Pogovorite se s starši. 

MAT: Preden začnete delo v DZ 3. del STR. 5, 6,  si lahko pogledate: 

https://www.youtube.com/watch?v=bkNOemil9u4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=evx7yOZCTP4
https://www.youtube.com/watch?v=bkNOemil9u4

