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Lepo pozdravljeni učenci! 

Predvidevam da ste učno šolsko snov za 

danes že končali, pojedli kaj dobrega za 

kosilo, pomagali staršem pri domačih 

opravilih in še kaj.  

Danes sem za vas pripravila dve aktivnosti, ki 

si jih lahko izberete. Za tiste malo mlajše 

bodo najbrž bolj zanimive pravljice, ki jih 

bodo našli na povezavah spodaj. Za tiste malo starejše pa ogled 

dokumentarnega filma o učenju Misija Učenje.  

Vsekakor pa ne pozabite na aktivnosti zunaj in gibanje v naravi. Želim 

vam lep vikend in vas do ponedeljka lepo pozdravljam. ☺ 

PRAVLJICE 

Pravljice, ki jo boš našel na povezavi, lahko prebereš ali poslušaš in če 

želiš, lahko tudi kaj narišeš.  
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TROLI IN MATEMATIKA (Nina Mav Hrovat) 
Pet trolov telebanov si nabere gob. Da bi si jih pravično razdelili, jih morajo 

prešteti, a matematika jim ne gre. Ko jim skoraj uspe s ti-to, ti-to, ti-to, ti-to in 

ti-to, se spet zmedejo. 

Pridružite se zabavni glasovni telovadbi. Predvajajte video in skupaj z junaki 

vadite težje izgovorljive glasove v izbranih besedah. Za ogrevanje in v 

pomoč smo pripravili tudi vprašanja. Vklopite še zvok, pozorno prisluhnite 

besedam, nato pa na glas ponavljajte.  

Povezava: https://www.lahkonocnice.si/pravljice/troli-in-matematika 

 
DOBRA VOLJA  (Žiga X Gombač) 
Deklici je žoga spet ušla k tečnemu, nesramnemu sosedu, ki nikoli ne 

pozdravi. Mama jo opomni, da ima vsak človek svoje razloge za slabo voljo. 

Deklica se odloči, da mu pomaga poiskati dobro voljo. 

Povezava:  https://www.lahkonocnice.si/pravljice/dobra-volja 

POZABLJIVA KAPICA (Boštjan Gorenc – Pižama) 
Babica vnučki podari rdečo kapico in ta, no, jo vedno kje pozabi, zato ji 

pravijo Pozabljiva kapica. Mama jo prosi, naj nese košaro zdravih reči k 

babici, na poti do tja pa jo, ajej, pozabi na busu.   

Povezava: https://www.lahkonocnice.si/pravljice/pozabljiva-kapica 

 

 

DOKUMENTARNI FILM MISIJA UČENJE 

Kaj imajo skupnega najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, klimatologinja in Nobelova nagrajenka 

Lučka Kajfež Bogataj, pevec in glasbenik Siddharte Tomi Meglič, mladinski pisatelj Primož 

Suhodolčan in današnji šolarji? Misijo učenje. Vsi so že kdaj v šoli dobili slabo oceno, se česa težko 

naučili, pa tudi našli svoj recept za lažje učenje in odkrili svoj najljubši predmet. 

Kako se torej lotiti učenja, če imamo pred sabo veliko učnega gradiva? Kako poiskati bistvo, narediti 

dobre zapiske? Kako si lažje zapomniti učno snov s pomočjo časovnega traku? 

POVEZAVA: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-

program/174308382 
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