
DRAGI UČENCI, POZDRAV ŠE Z MOJE STRANI. 

 

UPAM, DA STE DOBRO. TALE ŠMENTANI VIRUS NAM PREPREČUJE, DA 

BI SE SREČEVALI V ŠOLI. A TO ŠE NE POMENI, DA SE TUDI PREKO 

INTERNETNE POVEZAVE NE MOREMO NAUČITI KAJ NOVEGA. PREKO 

TAKŠNIH PISEM VAM BOM TEDENSKO DAJALA NAPOTKE IN NALOGE 

ZA PREDMETA SPOZNAVANAJE OKOLJA IN LIKOVNA UMETNOST. 

 

UČITELJICA MATEJKA 

 

PA ZAČNIMO… 

 

SPO (16. 3. – 20. 3. 2020) 

VIRUSI IN OSEBNA HIGIENA 

Na spletu sem našla pravljico o Koronavirusu. Morda boš tako lažje razumel, 

zakaj smo morali ostati doma. Starši naj ti jo preberejo. 

 

Pravljica o Koronavirusu 

 

Nekje sredi velikega mesta se je rodil majhen virus – imenujemo ga KoronaVirus. 

Tako je majhen, da ga s prostim očesom ne moremo videti, ne moremo ga prejeti, 

lahko pa zaradi njega zbolimo. 

KoronaVirus je stkal svoj peklenski načrt. Selil se bo med otroci, starši, dedki, 

babicami in vsemi, ki so nam blizu, zato da bi jim nagajal in bi zaradi njega zboleli. 

Tako je pretkan, da se mu uspe v človeka skriti tudi za dva tedna in šele nato 

pokaže svoje zobe. Grize nosek in pljuča. Zato kihamo, smrkamo in imamo 

vročino. 

Če je virus dovolj poreden lahko babico ali dedka odpeljejo v bolnišnico, kjer jima 

prijazni zdravniki in medicinske sestre pomagajo. Lahko se zgodi, da dedka in 

babice ni več nazaj. To pa se lahko zgodi tudi mamici in očku, bratcu in sestrici 

ali tebi. 

 



Poredni virus je samo virus, ki brez človeka ne more preživeti. S kihanjem in 

kašljanjem se širi in išče nov dom. Virus lahko premagamo na čisto enostaven 

način – izognemo se igranju z drugimi otroci, obiskom in trgovinam. Koronavirus 

se boji tudi tople vode in čistoče. 

Otrok, njihovih bratcev, sestrice, mamice in očka se bo virus izognil, če bodo 

redno in pridno umivali rokice, se izogibali drugim in nekaj časa preživeli doma. 

Tudi tvoji prijatelji in sorodniki so se odločili, da se bodo borili proti zlobnemu 

virusu. V vrtcu sedaj ni nikogar, šole so prazne in sorodniki so doma. 

Še malo pa nam bo uspelo premagati zlobni virus in ga nagnati iz naših mest. Saj 

boš pomagal a ne? 

 

Preberete lahko tudi nadaljevanje pravljice : 

https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu-na-avtobusu/ 

 

Kako se virusi širijo med ljudmi, ne moremo videti s prostim očesom, lahko pa si 

ogledaš ponazoritev na posnetku. Zelena barva predstavlja bakterije, ki se 

prenašajo iz človeka na človeka. 

https://www.youtube.com/watch?v=M8AKTACyiB0 

 

Grozno, kajne? Pred okužbo si lahko pomagamo, da dosledno upoštevamo nasvete 

za umivanje rok in higieno kašlja. Kako? Poglej si plakata na naslednji strani. 

 

Med umivanjem rok si lahko zapoješ aktualno pesmico, ki jo je spesnila učenka 

ene od slovenskih šol:  

 

RINGA RINGA RAJA, 

VIRUS PA RAZSAJA, 

PRINESEL BO VROČINO, 

KAŠELJ, BOLEČINO. 

 

ZATO OTROCI ZLATI, 

DOMA JE TREBA OSTATI, 

IN ROKE TREBA SI UMIT, 

DA OSTAL BOŠ ZDRAV IN FIT. 

 

DOMAČA NALOGA: Dosledno upoštevaj nasvete za umivanje rok in higieno 

kašlja. Pomembno je tudi to, da si veliko zunaj a pazi…ne druži se s prijatelji na 

igrišču (na igralih je lahko veliko bacilov). Bolje bo, da greš na sprehod z družino 

ali hišnim ljubljenčkom. 

 

 

https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu-na-avtobusu/
https://www.youtube.com/watch?v=M8AKTACyiB0


 



 



POMLAD 

Pomlad je že dodobra stopila v naše kraje, kajne? Prejšnji teden smo šli na 

sprehod in iskali različne značilnosti pomladi. Tudi v tem času je pomembno, da 

greš vsak dan na sprehod. 

 SDZ/60: Moja skrinja znanja 

Oglej si, kaj vse boš spoznal v novem sklopu znanj. Z zeleno barvico pobarvaj 

krogec tiste teme, o kateri veš največ. 

 

SDZ/61: Pomlad 

Nal. 1: Spomladi drevesa zacvetijo. V okolici doma si izberi cvetoče drevo in ga 

nariši. 

Nal. 2: Obkroži. 

 

SDZ/ 62: Pomlad 

Oglej si fotografije. Skupaj s starši poskusite ugotoviti, katere so značilnosti 

pomladi. 

- Kakšno je vreme? 

- Kaj se dogaja z dolžino dneva in noči? 

- Kakšna so drevesa? 

- Kaj se dogaja z rastlinami? 

- Katere živali lahko opazimo v gozdu/na travniku? 

- Kaj delamo ljudje? 

- Kako smo oblečeni? 

Zvezek (rožica): Tako kot za letna časa jesen in zima, tudi za pomlad nariši 

značilnosti pomladi (primer na naslednji strani). 

 

POMLADANSKE CVETLICE 

SDZ/63: Pomladanske cvetlice 

Nal. 1: Dobro si oglej obe rastlini. Določi, in poveži, kje 

ima rastlina cvet, list, steblo in podzemni del rastline. 

Lahko si pomagaš z naslednjo sliko. 

 

Nal. 2: Zagotovo prepoznaš pomladanske cvetlice na 

slikah. Ustrezno jih pobarvaj. Če ne veš kako, si lahko 

pomagaš tudi tako:  

http://www.zaplana.net/zaplana/flowers/SI_first.asp 

 

Z oranžno barvico pobarvaj cvet vsake rastline, z 

zeleno liste, z modro steblo in z rjavo podzemni del 

rastline. 

http://www.zaplana.net/zaplana/flowers/SI_first.asp


 

POMLAD 
VREME NARAVA (živali, 

znanilci pomladi) 

DELO NA VRTU OBLAČILA 


