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Danes je poseben dan, saj bomo Tehniški dan na daljavo POMAGAMO SEBI IN 

DRUGIM, izpeljali v pomoči in deljenju pri hišnih opravil. Vsi smo že veliko časa 

doma in dobro vemo, da moramo poprijeti za vsa hišna opravila. Samo tako 

lahko ostanemo aktivni, ustvarjalni in živimo v prijetnem okolju. Verjamem, da 

vam to ni nič novega in vsi že to opravljate, danes pa morate biti še bolj 

delovni. 

V dnevih, ki smo jih preživljali doma, se vedno bolj zavedamo, kako pomembno 

je naše zdravje.  

Razmisli, kaj za zdravje lahko naredimo sami. 

Zdravje ni le gibanje in hrana. Zdravje je dobro organiziran dan v prijetni družbi 

ljudi, ki jih imamo radi. Ko naredimo nekaj zase in nekaj za druge. 

Pred seboj imate dan, ko boste razveselili starše s svojo pomočjo pri hišnih 

opravilih. 

 



Kaj lahko naredimo sami? 

 

1. ZRAČENJE SOBE 

  



2.ZAJTRK

 

 

3. UREJANJE SOBE  

  



4. ČIŠČENJE POVRŠIN.  

Skupaj s starši ali starejšim bratom ali sestro poskrbite za čiščenje površin. 

Delovne površine in predmete, ki se jih pogosto dotikate očistite z običajnim 

čistilom za površine ( s čistilom navlažite krpo in obrišete).  

Očistiti je potrebno: kljuke in druge ročaje, mizo, računalniško  miško in 

tipkovnico. 

 

 

 

 

 



5. KOSILO 

Glede na znanje in možnosti sodeluj pri pripravi kosila. 
 

NE POZABI ! Še posebno pri hrani je pomembno redno in pravilno 

umivanje rok ter varna priprava in shranjevanje hrane. Priporoča se, 

da se živila, ki jih zaužijemo surova (sadje in zelenjavo), temeljito 

opere. 
 

Pripravi mizo.  

 

 

 



6. Po kosilu si privošči sprostitev. 

Igraj se s člani svoje družine ali pa se vsi skupaj odpravite na sprehod. 

Lahko narišeš risbico in nekoga v svoji družini prijetno presenetiš. 

Če želiš, si oglej risanko O FRANČKU, ki si je pospravil sobo. 

https://www.youtube.com/watch?v=lir6-vG-48o 

 
 

5. Odnesi smeti.  

 

 
Ne pozabi na ločevanje odpadkov. 

 

 

6. DELO NA DALJAVO-ZAPIS POVEDI 

Sedaj  si že dva meseca delal-a za računalnikom. Poskusi samostojno, 

v wordu zapisati kratko besedilo, kako si doživljal učenje na daljavo ali 

kako si preživljal današnji dan. 

Lahko opišeš tudi dan dejavnosti ali nalogo, ki ti je bila v tem času 

posebno všeč. Izdelal si veliko izdelkov. Lahko pišeš tudi o tem in jih 

predstaviš.  

Primer- Zalepi sličico gradu ali tvoje hišice, izmisli si grajsko zgodbo. 

             -Opiši naravoslovni dan Od zrna do kruha… 

 

Prispevke bomo objavili v glasilu Brstiči. 

Svoj prispevek pošlji razredničarki na mail do ponedeljka, 18.5. 

SUPER, PRIŠEL SI DO KONCA DNEVA. OPRAVIL SI VELIKO DOBREGA DELA IN S 
TEM POMAGAL SEBI IN DRUGIM.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lir6-vG-48o


 


