Pozdravljeni učenci, spoštovani starši!
Spet je minil teden dni in za vas smo pripravili nove naloge. Pred nami je še en teden
druženja na daljavo. Učitelji, ki smo z vami v podaljšanem bivanju, že pošteno
pogrešamo vaše zgodbe, učenje in ustvarjanje z vami, naša skupna druženja, doživetja in
vašo otroško razigranost. Zelo smo veseli vseh vaših fotografij, ki nam jih pošiljate.
Opažamo, da ste se v tem času malo spremenili. Postali ste večji, starejši in nekateri že
tudi bolj samostojni pri svojem delu. Hvala vsem, kateri ste se pridno vključevali v
dejavnosti v preteklem času. Vabljeni k sodelovanju tudi v tednu, ki je pred nami.
Ostanite zdravi in upamo, da se čim prej vidimo.
Učitelji podaljšanega bivanja
Dejavnosti od 14.4.2020 do 17.4.2020
Dejavnost
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Reši nekaj vaj
za utrjevanje
snovi.
Interaktivne
vaje – glej
spodnjo
povezavo.

Vaje branja. Sam si
izbereš, kaj boš
danes bral. ( knjiga,
slikanica, zgodba,
bralni list, povedi,
besede).

Utrjevanje
seštevanja,
odštevanja,
množenja,
deljenja.
Sam si izberi
katere
računske
operacije ti še
delajo težave.

Danes nimaš
naloge pri
samostojnem
učenju, ker si
pridno delal
celi teden. Igre
na računalniku
po izbiri
učenca.

Danes pripraviš
mizo:
- prineseš in
razporediš
krožnike,
- pripraviš in
razporediš
pribor,
- razdeliš
prtičke,
- ne pozabi
zaželeti dober
tek.

Priskoči staršem na
pomoč pri kuhanju:
- pripraviš sestavine
za kuhanje,
- upoštevaš navodila
staršev.
Lahko sam poskusiš
pripraviti kaj
okusnega ali prosiš
starše za pomoč.
Poskusi pripraviti
JABOLČNO SKUTNO
TORTICO Z OREHI V
SKODELICI – glej
spodnjo povezavo.

Danes sam
odločaš, na
kakšen način
boš staršem
priskočil na
pomoč.
(priprava mize,
pospravljanje,
kuhanje,
priprava
sestavin,
pomivanje,
brisanje
posode).

Danes po
kosilu odneseš
posodo z mize:
- posodo
pospraviš v
pomivalni stroj
ali pomiješ,
počakaš, da se
odcedi in
pobrišeš,
- oprano
posodo
pospraviš v
omare.

/

KOSILO

/

USTVARJALNO
PREŽIVLJANJE
PROSTEGA ČASA

/

SPROSTITVENA
DEJAVNOST

/

Napiši, nariši,
naslikaj kako si
preživel
velikonočne
praznike. Kaj si
zanimivega
počel? Si
pobarval
kakšno
zanimivo
velikonočno
jajce? Pošlji
kakšno
fotografijo.
Lahko si
pogledaš
zabavno poučno oddajo
OD POPKA DO
ZOBKA (voh in
okus) – glej
spodnjo
povezavo.

Ker je april muhast
mesec, doma poišči
knjige, revije ter jih
doma prelistaj.
Gotovo boš našel
kakšne zanimivosti,
posebnosti o mesecu
aprilu. Kaj si
zanimivega izvedel?
Nariši ali napiši na
list.
Lahko si pogledaš en
prispevek o
vremenu – glej
spodnjo povezavo.

Danes je dan za
ustvarjanje.
Izdelaj
VETRNICO ali
kaj drugega glej spodnjo
povezavo ali
prilogo. Lahko
prosiš starše za
pomoč. Pošlji
kakšno
fotografijo.
Saj bo šlo!

Lahko si
ogledaš film
Dvojne
počitnice ali
risanko Vrat
Steklenice.
Ustvarjaj na
temo filma ali
risanke.
(risalne
pripomočke si
izbereš sam).

Uživaj na
svežem zraku.
Igraj se različne
igre z žogo, igre
v peskovniku,
skrivalnice.
Lahko narediš
nekaj vaj za
razgibavanje
zunaj – glej
spodnjo
povezavo.

Lahko sam izbiraš,
kaj boš počel
popoldan.
( lego kocke,
družabne igre,
lesene kocke,…).
Ali pa se odpraviš na
sprehod do bližnjega
gozda.
Sam izberi!

Čaka te nekaj
zanimivega.
Malo se
razgibaj. Lahko
telovadiš sam
ali s starši,
sestro/bratom.
Čaka te minuta
za zdravje –
glej prilogo..

Pojdi ven. Se še
spomniš igre
dan – noč ?
Skupaj s
sestro/bratom,
starši se igrajte
igro dan – noč.
Lahko se voziš
s kolesom ali
skirojem po
dvorišču. Ne
pozabi na
čelado.

Interaktivne vaje:
https://interaktivne-vaje.si/
Ogled filma: Dvojne počitnice
https://www.youtube.com/watch?v=_8ARrMRvNnM
Ogled risanke: Vrat Steklenice
https://www.youtube.com/watch?v=Y7cIzUMn3uI
Nekaj o vremenu: otroška poročevalka pri vremenoslovcu
https://www.youtube.com/watch?v=0do70C0qbZw
Zabavno-poučna oddaja: OD POPKA DO ZOBKA (voh in okus)
https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174541547

USTVARJANJE ( izberi eno stvar in jo izdelaj):
Izdelava vetrnice:
https://www.youtube.com/watch?v=4ufBW5Cfpgw

Izdelaj lastovico:
http://krokotak.com/2016/09/migratory-birds-2/
http://krokotak.com/2016/09/migratory

Jabolčna skutna tortica z orehi v skodelici:
https://www.aninakuhinja.si/recepti/jabolcno
https://www.aninakuhinja.si/recepti/jabolcno-skutna-tortica-z-orehi-v-skodelici/

Vaje za razgibavanje zunaj:
https://www.youtube.com/watch?v=T7eKM3ZSiU8
m/watch?v=T7eKM3ZSiU8

