Pozdravljeni učenci, spoštovani starši!
Navodila so samo za vsak slučaj, če se kateri od učencev zaradi
opravičenih razlogov ne bi mogel vključiti v konec šolskega procesa
Pred nami je že deseti teden pouka na daljavo. Kdo bi si mislil, da tako hitro mineva čas. Po
devetih tednih pouka na daljavo, smo verjetno vsi že malo utrujeni in naveličani. Spoznali smo, da
je šola zanimiva, ker je polna življenja, smeha in veselja, drobnih pozornosti, vsakodnevnih skrbi
in stisk, ki jih skupaj lažje premagamo. Ampak žal, se bomo z nekaterimi še naprej družili na
daljavo in tako bo verjetno do konca šolskega leta. Učitelji že zelo pogrešamo vaš smeh,
klepetanje, igrivost in tudi vse norčije, s katerimi ste nam popestrili ure podaljšanega bivanja.
Tudi v tem tednu imate na razpolago različne ideje za ustvarjanje in sprostitvene dejavnosti, s
katerimi si lahko popestrite dan. Veseli bomo vseh vaših dokazil o delu tudi v tem tednu. Vabljeni
k sodelovanju. Junija se že vidimo. Spremljajte naša obvestila na spletni strani šole.
Prosim, da vsa dokazila pošiljate na elektronski naslov tomo.korosec765@gmail.com.
V upanju, da se čim prej vidimo, vas lepo pozdravljamo.
Učitelji podaljšanega bivanja
Dejavnosti v tem tednu, veljajo samo, če učenci ne pridejo v šolo.
Delo ostaja nespremenjeno saj vas čaka ocenjevanje na daljavo. Nekateri ste ga že imeli ali vsaj
poskusili kako to gre, drugi pa še boste dobili ocene. Zato je utrjevanje še kako pomembno tudi v
času, ko bi imeli podaljšano bivanje.
Ena od pomembnejših dejavnosti v vaših letih je utrjevanje osnovnih računskih operacij. Najdete
jih na spodnji povezavi.
https://si.miksike.eu/
Klikneš slovensko zastavo na desni zgoraj, če se ti ne pokaže slovenski tekst. Nato na levi strani klikneš
učno polje. Pojavi se naslednja slika.

Vaš je razdelek vadi z naravnimi števili in številom 0. Če izbereš seštevanje normal lahko sam
določiš težavnostno stopnjo, če pa klikneš sprint ti računalnik postavlja vedno večje račune.

Dejavnost
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Danes lahko
utrjuješ snov iz
različnih
predmetov za
ocenjevanja, ki te
čakajo v tem
tednu.

Poišči kakšno
zanimivo
knjigo, revijo
in jo preberi.
Kaj ti je bilo v
zgodbi najbolj
všeč? Napiši,
nariši.

Danes te čaka
kviz : travniške
rastline – glej
spodnjo
povezavo. Kaj si
se novega in
zanimivega
naučil?

Reši nekaj
računov
seštevanja in
odštevanja,
besedilne
naloge. Sam si
izbereš
račune,naloge.

Danes nimaš
naloge pri
samostojnem
učenju, ker si
pridno delal celi
teden. Čaka te
igra po želji na
računalniku.

KOSILO

Danes imaš
vlogo opazovalca.
Opazuješ
postopek
priprave kosila,
katere sestavine
rabiš za pripravo
kosila, čas
kuhanja,
pripomočki za
kuhanje,…).
Lahko napišeš
recept za jed,
katero kuhate.

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.

Priskoči staršem
na pomoč pri
kuhanju:
-pripraviš
sestavine za
kuhanje,
- upoštevaš
navodila staršev.
Poskusi pripraviti
carski praženec –
glej spodnjo
povezavo. Prosi
starše za pomoč.

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

Danes sam
odločaš, na
kakšen način
boš staršem
priskočil na
pomoč (pri
pripravi mize,
pospravljanju,
kuhanju,
pripravi
sestavin,
pomivanju
posode).

USTVARJALNO
PREŽIVLJANJE
PROSTEGA ČASA

V tem tednu v
knjigah, revijah
poišči kaj
zanimivega o
travniških
rastlinah in
živalih na
travniku. S starši
se pogovori o
vrstah travniških
rastlin in živali.
Kaj si zanimivega
izvedel? Na list
nariši, napiši
katere travniške
rastline in živali
poznaš.

Odpravi se na
travnik. Oglej
si travniške
rastline, ki jih
najdeš na
travniku. Čaka
te izdelava
herbarija.
Pošlji
fotografijo.

Čaka te
ustvarjanje.
Lahko ustvarjaš
po svoji želji.
Nekaj idej za
ustvarjanje
najdeš na
spodnji povezavi.
Bodi ustvarjalen.
Saj bo šlo!

Danes te čaka
slikanje
travnika.
(likovne
pripomočke si
izbereš sam).
Če še nisi
dokončal
izdelka iz
prejšnjega
dne, ga lahko
dokončaš
danes. Zraven
lahko poslušaš
pesmi po želji.

Oglej si film
Tisto dekle – glej
spodnjo
povezavo. Ne
pozabi na
prigrizke.
Kaj ti je bilo v
filmu, najbolj
všeč?
Nariši ali napiši.

SPROSTITVENA
DEJAVNOST

Doma imaš
zagotovo veliko
družabnih iger,
sestavljank.
Lahko se pa igraš
igro pari. Povabi
starše, brata/
sestro k igri. Po
koncu igre te
čaka
pospravljanje
družabnih iger in
učnega kotička.

Odpravi se na
sprehod v
naravo. Lahko
pa se razgibaš
doma na
svežem zraku.
Čakajo te vaje
za
razgibavanje –
glej spodnjo
povezavo.

Pojdi ven. Poišči
žogo in se igraj s
starši, sestro/
bratom različne
igre (metanje
žoge na koš, igra
lovec in zajci,
zadevanje
cilja,nogomet).

Čaka te igra na
prostem. V
primeru
lepega
vremena se
lahko loviš s
sestro/bratom,
starši ali pa
telovadiš s
pomočjo črk v
imenu – glej
prilogo.

Interaktivne vaje:
https://interaktivne-vaje.si/
Kviz o travniških rastlinah:
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Travnik/Trave_in_travniske_cvetlice.htm
Priloga – travniške rastline:

Ogled filma Tisto dekle:
https://www.youtube.com/watch?v=quo-avCpL-U&t=1561s
Nekaj za ustvarjanje:
Slikanje travnika

Pikapolonica iz kamna

Se še spomniš
igre dan- noč?
Povabi starše,
brata/sestro k
igri. Uživaj na
svežem zraku.

Živali na travniku:
http://krokotak.com/2017/04/bugs-from-ice-cream-wooden-sticks/

Izdelava metulja (model srca):
https://shkyw.org/obrt/obrt-iz-papirja-metulj-iz-srca-master-razred/

Model srca za izdelavo metulja - priloga:

Anina kuhinja – carski praženec:
https://www.aninakuhinja.si/recepti/carski-prazenec-smorn/

Razgibavanje:
https://www.youtube.com/watch?v=6EyOeGMKEjk
Priloga : izvajaj vaje na različne črke. Napiši svoje ime.

