
 

 

 

SREDA, 8. 4. 2020 

Dragi moji učenci… upam, da ste si včeraj dan naravnali v zdravem duhu. Saj 

veste, kaj pravijo: zdrav duh v zdravem telesu. Da ste odšli na sprehod, mogoče 

telovadili po »živalski telovadbi« in si pripravili dober in zdrav obrok. 

 

Danes bomo združili glasbo in šport,  

zraven pa skozi besedilo pomagali Mihu, da  

se bo bolje počutil. 

PRIPRAVLJENI, POOOOZOR, ZDAJ!! 

 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

Glasno preberi besedilo: 

Sošolec Miha se v šoli velikokrat slabo počuti. Je zelo utrujen in zaspan, saj 

zvečer dolgo gleda televizijo. Ker zjutraj pozno vstane, nima časa zajtrkovati. V 

šoli pa komaj čaka, da bo malica, saj je zelo lačen. V popoldanskem času se 

redko odpravi ven, saj svoj prosti čas raje preživlja za računalnikom. 

 

Preberi vprašanje in razmisli. Odgovor povej staršem, bratcu ali sestrici. 

Kaj meniš, zakaj se Miha v šoli slabo počuti? 

  



 

 

 

Kaj bi predlagal Mihu, da bi se bolje počutil?  

Predloge, v obliki miselnega vzorca zapiši v zvezek za spoznavanje okolja. 

Miselni vzorec naj bo čim bolj pisan. Uporabi barvice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST IN ŠPORT: 

 

Ali si že slišal/a kdaj za zumbo? Zumba je vodena plesna vadba, ki je prilagojena 

miselnem razvoju in gibanju otrok. 

Zato boš danes ob glasbi plesal/a zumbo. Posnetek najdeš na spodnjem linku. 

Upam, da bo to zate nekaj novega in da se boš imel/ prijetno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA MIHOVO 

BOLJŠE POČUTJE 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4


 

 

 

 

Bližajo se velikonočni prazniki.  

*Če želiš, imaš voljo in čas, lahko izdelaš spodnjo nalogo. V primeru, da se dela 

lotiš, bomo zelo vesele tvoje fotografije. 

VELIKONOČNI ZAJČEK :  

 

Povezava : https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk&feature=youtu.be 

 

Navodilo : za izdelavo potrebuješ papir (če želiš belega zajčka, uporabiš bel 

papir), lepilo, škarjice, barvice. Kot boš videl v predstavitvi, moraš na začetku 

narezati papirne trakove, ki naj bodo   dolgi 30 cm in široki 2 cm. Krajši trakovi, 

ki jih rabiš v nadaljevanju naj bodo dolgi 21 cm in široki 1 cm. 

 

 

Tako, za danes smo končali. Je hitro minilo, a ne? 

Jutri se zopet vidimo. Lepo pozdravljeni. 

Učiteljice 2. razredov 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk&feature=youtu.be

