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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4  

TOREK,  21. 4. 2020  

Pozdravljen!/Pozdravljena!  

Že kaj odštevaš? Še maloooooooooo …         Jutrišnji dan boš preživel/preživela spet malo 

drugače, zagotovo že veš. Jutri je namreč Eko dan. Učiteljice podaljšanega bivanja smo se tudi 

za ta dan združile in vam pripravile skupne aktivnosti, ki so povezane s tematiko Eko dneva. 

Ampak to je šele jutri, danes te čakajo še druge dejavnosti. 

Pa greva lepo po vrsti … Šolske obveznosti? Si jih že opravil/opravila ali te 

čaka še kaj dela? Hitro se jih loti. Saj veš, kar lahko storiš danes, ne odlašaj na 

jutri.         Sicer pa, zakaj ne bi vsega opravil/opravila danes in imaš potem več 

prostega časa?  

Danes je čudovit dan, zato ti predlagam, da se odpraviš na svež zrak. Odpravi 

se na sprehod, sprehodi tudi svojega štirinožnega prijatelja (če ga imaš, 

seveda), odigraj kakšno igro z žogo, vzemi kolebnico in napravi nekaj vaj, … Zagotovo najdeš 

kakšno idejo, ki ti bo odgovarjala. Poskrbi za svoje zdravje, velja?   

Današnja naloga je …    

 

 

 

 

Zaradi trenutne situacije in socialne izoliranosti, je potrebno obdržati tudi stik s 
soljudmi. Ker vem, da pogrešaš svoje prijatelje ti predlagam, da z njimi odigraš kakšno 
igro TRI V VRSTO.  

Igra se igra kar na spletu. Vse kar moreš storiti je, da obiščeš spodnjo internetno stran.  

Igra: https://ultimate-t3.herokuapp.com/online-game/kbhoojwun1g06mdnbjdkro1or 

Na desni strani ekrana boš videl/videla povezavo, ki jo moraš poslati svojemu 
prijatelju/prijateljici. To lahko storiš preko elektronske pošte, lahko pa igro igraš tudi na 
telefonu.   

Ko prijatelj/prijateljica klikne na povezavo, ki si jo poslal/poslala, igrata igro drug proti 

drugemu. Poskusi, zabavno je!  
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Pa ne pozabi! Prazna vreča ne stoji pokonci!          Vzemi si kaj za pod zob, pripravi 

si kakšen zdrav prigrizek. Že jabolko je dovolj, da si nabereš nekaj dodatne energije. 

Imej se lepo, privošči si kakšno družabno igro v krogu odraslih ali pa v roke vzemi kakšno dobro 

knjigo. Se bereva ponovno jutri …   
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