
POUK NA DALJAVO (23.- 27. MAREC 2020) 
oddelek PPVI II.III.B 

 
Pozdravljeni starši in učenci! 

 V nadaljevanju sledijo navodila za pouk na daljavo delo pri predmetih Razvijanje samostojnosti, 

Splošna poučenost, Delovna vzgoja ter Gibanje in športna vzgoja.  

Navodila za izvajanje predmeta Glasbena vzgoja, Likovna vzgoja, slikovna navodila Vsakodnevne 
jutranje telovadbe in vse, v tem dokumentu omenjene priloge, boste našli na spletni strani šole ali jih 
boste prejeli po navadni pošti. 

V primeru nejasnosti, želje po dodatni razlagi, pogovoru … bom dosegljiva: 
- po telefonu vsak dan med 8. in 10. uro zjutraj ter 14. in 16. uro popoldne, 

- po mailu vsak dan, ne glede na čas.  

Predmetnim učiteljem sem posredovala vaše podatke, če vas bodo želeli kontaktirati.  

 
Prosimo vas, da nam poročate, kako napreduje pouk na daljavo (s kakšnim zapisom ali fotografijo).  

 
Veseli bomo vašega odziva in že vnaprej HVALA za vaše sodelovanje! 
 

Učitelji PPVI II.III.B 
 

 
 

PODROČJE: RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI (N.A.) 

 
Navodila za učence obeh stopenj 

Cilj tega tedna je osvajati in utrjevati veščine na področju Umivanja in nega telesa. Naloga staršev je 
najti 4 dejavnosti, ki jih bo otrok ta teden razvijal.  

Izbirajte med dejavnostmi pri katerih je otrok: 
- popolnoma samostojen (in ga je treba zgolj opomniti, da jih naredi),  
- delno samostojen (potrebuje nekaj vaše pomoči) ali  

- popolnoma nesamostojen (torej nekaj popolnoma novega zanj, a še vedno v dosegu njegovih 
sposobnosti). 

Predlagam, da dejavnosti kombinirate (1 pri kateri je samostojen, 2 pri katerih je delno samostojen in 
1 pri kateri je nesamostojen). 
Nekaj predlogov: roke si namažejo s kremo, uporabljajo zobno nitko, uporabijo kremo za obraz, 

pripravijo si toaletne potrebščine, brisače, čisto obleko, nanesejo deodorant ali mleko za telo, …  
 
Izbrane dejavnosti zapišite Tabelo za spremljanje in vsakodnevno spremljajte otrokov napredek ter 

ga poljubno označite (recimo +/-/ /, nalepka, kljukica, 😊 ali :(, …). Tabelo boste prejeli po navadni 

ali e-pošti. 
 
 

PODROČJE: SPLOŠNA POUČENOST  (N.A.) 

 

Navodila za učence obeh stopenj 



Tema tega tedna so Domače živali na dvorišču in v hlevu. Učenci: utrjujejo poznavanje domačih živali 
(kokoš, pujs, krava) in imenujejo njihove mladiče, imenujejo hrano, s katero se hranijo domače živali, 

naštejejo koristi domačih živali, spoznajo meso in izdelke iz mesa, spoznajo mleko in mlečne izdelke, 
uporabljajo pridobljeno znanje in razvijajo pravilen in strpen odnos do živali. 

 
Količino dela prilagodite sposobnostim in motivaciji otroka.  
 

OPIS ŽIVALI (glej Priloge 1, 2, 3) 
PREHRANA DOMAČIH ŽIVALI (glej Prilogo 4) 
KORISTI DOMAČIH ŽIVALI (glej Prilogo 5) 

MLEČNI IN MESNI IZDELKI (Glej Prilogo 6: iz reklamnih letakov izreže sličice poljubnih živil. Sličice uredi-  
loči na mesne in mlečne izdelke in jih prilepi. Poimenuje posamezna živila in zapiše njihova imena (po 

zmožnostih). 
PRIPRAVA MESNEGA ALI MLEČNEGA OBROKA- Domači jogurt 
Oglej si posnetek https://www.youtube.com/watch?v=kecBi27dhjw 

Naredi domači jogurt https://oblizniprste.si/slastni-zdravi-obroki/domaci-jogurt/ 
Lahko tudi spečeš ali skuhaš jajce/ hrenovke ali si sam namaži pašteto na kruh ali nareži salamo.  

Pošlji fotografijo! 
 
 

PODROČJE: DELOVNA VZGOJA (A.S. in N.A.) 

 

Navodila za učence na 2. stopnji izobraževanja 
Vsebina: DVORIŠČE 
Pomagaj pri skrbi za urejenost dvorišča: pometanje, grabljenje listja, sajenje, čiščenje. V gozdu naberi 

naravni material (vejice, plodovi, cvetje, trave), ob pomoči izdelaj aranžma ter z njim okrasi dom.  
 
Navodila za učence na 3. stopnji izobraževanja 

Vsebina: VZDRŽEVANJE IN NEGA TEKSTILNIH IN USNEJNIH IZDELKOV 
Pomagaj mami pri pranju, sušenju in zlaganju perila. Očisti obutev, jo daj sušiti na ustrezno mesto ter 

zloži na polico, ko se osuši. Lahko tudi zloščiš čevlje z loščilom.  
 
 

PODROČJE: GIBANJE IN ŠPORTNA VZGOJA (N.A.) 

 

Navodila za učence obeh stopenj 

Za ohranjanje dobrega počutja in zdravja je tudi v teh dneh pomembno, da ostanemo telesno dejavni.  
Pošiljam vam naloge, ki jih izvajajte vsak dan. 
 

Vsakodnevna jutranja telovadba 
Vadbo lahko izvajate doma ali na prostem. Pomagala vam bo, da se boste lažje prebudili in razgibali. Z 

jutranjo telovadbo bo vaše telo dobilo veliko energije in ves dan vas bo spremljal občutek, da ste 
naredili nekaj zase. Vadba vam bo pognala kri po žilah in aktivirala možgane, tako da se boste lažje 
posvetili šolskim obveznostim.  med vsako vajo si vzemite dve minuti odmora. Če so vam vaje prelahke 

jih ponovite dvakrat. 

Med Prilogami se nahajajo tudi slikovna navodila za izvedbo! 

Popoldanske aktivnosti 
V primeru lepega vremena: 

https://www.youtube.com/watch?v=kecBi27dhjw
https://oblizniprste.si/slastni-zdravi-obroki/domaci-jogurt/


Pojdite na sprehod v gozd ali na najbližji hrib. Vsak dan pojdite nekoliko dlje in hodite hitreje. Če vam 
bo hoja prelahka, lahko kombinirate s tekom. Opazujte naravo in štejte žival. Ko se vrnete domov 

narišite žival, ki se vam je najbolj vtisnila v spomin. 
V primeru slabega vremena: 

Zavrtite si pesmi, ki so vam všeč in plešite ob glasbi. Ob plesu lahko tudi zapojete. Če imate dovolj 
energije lahko še enkrat ponovite vaje, ki ste jih izvajali zjutraj.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

    
 


