POUK NA DALJAVO OPB 4.r
30.3. – 4.3.2020
TEDENSKI SKLOP: ŽEPNA KNJIŽICA
UČITELJICE: Darja Pipuš, Dolores Malić, Liljana Klančnik, Mojca Merčnik
SAMOSTOJNO UČENJE:
Ker je učenje na daljavo izziv za vse nas, je pomembno, da si poskusite delo čim bolj organizirati.
Držite se dnevnega urnika ali če vam bolj ustreza, si delo razporedite kako drugače. Ne pozabite na
odmore, vseeno pa pazite, da dela za šolo ne opravljate po malem ves dan. Določite si čas za delo in
učenje kot tudi za aktivno preživljanje časa. Poskusite delati kot v šoli vsaj 45 minut skupaj, nato
nekaj minut premora, nato spet. Verjamem, da vas je kar nekaj sposobnih delati dlje časa skupaj,
toda si kljub temu vzemite premor.
SPROSTITVENA DEJAVNOST:
Čeprav je verjetno mamljivo, naj ne bo edina sprostitvena dejavnost telefon ali televizija. Gibajte se,
poslušajte glasbo, izmislite si svoj ples (ne nekaj, kar ste videli na TikToku), itd. Spodaj je nekaj idej za
gibalne igre:
UKRADI ŠTUNF!
To igro se lahko igraš z bratom, sestro, mami, atijem v paru. Zadaj za hlače si oba zataknita nogavico,
nato se postavita na kolena nasproti. Cilj je, da prvi ukradete nogavico nasprotniku. Med igro se ne
smeta vstati, temveč morata ostati na kolenih.
GESLO
Z družino se dogovorite za geslo ali več gesel (recimo SNEG). Vsakič, ko nekdo reče to geslo, morajo
ostali člani družine narediti nek gib (recimo 5 počepov).
KAJ IMAM NA HRBTU?
To igro se lahko igrate s komerkoli. Nekdo se uleže na trebuh, drugi mu polaga predmete na hrbet,
tisti, ki leži, pa mora uganiti, kaj ima na hrbtu.
KOSILO:
Ker ste doma in ker so verjetno doma tudi vaši starši, imate odlično priložnost, da se naučite kuhati.
Pomagajte mami ali očetu pri kuhanju, pri pospravljanju, pomivanju posode, specite kruh, ne
pozabite pa tudi na primerno higieno, umivanje rok, ipd.
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA:
Če boste lahko, se lahko potrudite in ta teden izdelate žepno knjižico. Žepna knjižica mora biti
majhna, da jo lahko imamo v žepu. Tako da mora biti zgodba kratka, lahko samo narišete ali kaj
kratkega tudi napišete. Naslov je lahko MOJA ŠOLA DOMA, lahko si pa izmislite svoj naslov in svojo
zgodbo. Spodaj je nekaj slik za navdih, tukaj pa video, kako jo izdelati. Vesele bomo, če nam boš
poslal kakšno sliko svoje knjižice, prav tako smo na voljo za vsa vprašanja na naslednjih e-naslovih:
darja.pipus@guest.arnes.si, dolores.malic@guest.arnes.si, lijana.klancnik@guest.arnes.si,
mojca.mercnik@guest.arnes.si

Vse vas lepo pozdravljamo in upamo, da se kmalu spet vidimo! 

