DRAGI PRVOŠOLCI!
PRED NAMI JE 4. TEDEN POUKA NA DALJAVO.
VSE UČITELJICE VAS ZELO POGREŠAMO. MISLIMO NA VAS IN UPAMO, DA STE VI IN
VAŠI BLIŽNJI ZDRAVI.
VERJAMEVA, DA VAM JE S POMOČJO ODRASLIH USPELO NAREDITI VSE NALOGE, KI
SMO VAM JIH PRIPRAVILE UČITELJICE.
ŠE VEDNO ZA VSE NAS VELJA, DA MORAMO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA
VAROVANJE ZDRAVJA IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA.
TUDI TA TEDEN SVA VAM PRIPRAVILI NEKAJ IDEJ ZA DELO IN ZABAVO.

1. NAREDITE NALOGE, KI VAM JIH JE PRIPRAVILA RAZREDNIČARKA.
2. MED DELOM SI VZAMITE ODMOR, TAKO KOT TO NAREDIMO V ŠOLI.
3. VELIKO MISLITE NA SVOJE SOŠOLKE IN SOŠOLCE?
NA LIST PAPIRJA NAVPIČNO NAPIŠITE ŠTEVILA OD 1 DO 22. PRI VSAKI ŠTEVILKI
NAPIŠITE IME SOŠOLCA ALI SOŠOLKE (ALI VSAJ ZAČETNO ČRKO). STE SE SPOMNILI
VSEH? ČE NE, POIŠČITE RAZREDNO FOTOGRAFIJO IN POGLEJTE, KDO VAM NA
SEZNAMU ŠE MANJKA.
4. KER SE BLIŽAJO VELIKONOČNI PRAZNIKI, POSKUSITE USTVARITI NEKAJ IZDELKOV, DA
BOSTE Z NJIMI OKRASILI SVOJ DOM. VELIKONOČNO VOŠČILNICO POŠLJITE SVOJIM
STARIM STARŠEM, KI JIH GOTOVO POGREŠATE.
Pripravi papir za podlago. Na barvni papir nariši travo,
zajčka, jajčka, metulja, sonce in oblak. Nato izreži in prilepi
na podlago. Če nimaš barvnega papirja, uporabi bel papir in
nato pobarvaj.
Sličica je samo za pomoč, naj bo tvoja voščilnica res tvoja,
posebna in drugačna.

Naredi nekaj takšnih ali podobnih
jajčk. Lahko jih obesiš na okno ali na
vejice v vazi. Lahko jih nalepiš na
podlago in uporabiš kot voščilnico.

Takšen preprost zajček bo lepa
dekoracija na mizi ali okenski polici.
Potrebuješ samo bel papir, škarje in
lepilo, ostale dele lahko pobarvaš.

Še dve ideji za okrasitev in barvanje
jajčk.

5. Poznaš kakšno pesmico pesmico o zajčku, metulju, kokoški? Zapoj jih.
Nekaj pesmic pa lahko poslušaš na naslednji povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=11F7VaViEaU

6. PRSTNE IGRE
Prstne igre se lahko igraš kjerkoli in kadarkoli. Na
blazinice prstov lahko narišeš obraze in jim nadeneš
kapice od lego kock.

Miška kaško kuhala (s kazalcem desne roke krožimo po dlani leve roke-lahko
tudi obratno).
temu dala (pokažemo na palec),
temu dala (pokažemo na kazalec),
temu dala (pokažemo na sredinec),
temu dala (pokažemo na prstanec),
temu pa nič dala (pokažemo na sredinec).
malo pomešala (s kazalcem desne roke krožimo po dlani leve roke-lahko tudi
obratno) in v luknjico zbežala (stisnemo pest in vanjo ‘zavrtamo’ kazalec).
Ta je rekel, da bo klovn. (palec)
Ta bo raje velik slon. (kazalec)
Ta bi rad bil krokodil. (sredinec)
Ta pa se bo le umil. (prstanec)
Ta ostal bi kar doma, (mezinec)
noče biti maškara.
–

Ta je v vodo padu, (palec)
ta ga je ven izvleku, (kazalec)
ta ga je iz oblekice sleku, (sredinec)
ta ga je dal v posteljco ajat, (prstanec)
ta je pa teku mamici povedat, (mezinec)
pol so ga pa ta, pa ta, pa ta, pa ta kregali,
na, na, na, na, zakaj si pa mamici povedal (rahlo udarjamo s prsti po
mezinčku in se smejemo).
–
Ta z drevesa hruške stresa, (palec)
ta jih meče v prazne vreče, (kazalec)
ta na rame vrečo vzame, (sredinec)
ta jo skozi vrata vozi, (prstanec)
ta pa gleda in pojeda (mezinec; in ne pozabiti otroka dobro požgečkati).
–
Palček pravi – jejmo, jejmo,
kazalček pravi – pijmo,pijmo,
sredinček pravi – ja samo kje dobimo?
prstanček pravi – mamici v skrinjici vzemimo,
Mezinček pa je iz zibke gledal, pa vse mamici povedal.
tititi mezinček ti, ker si mamici povedal.
–
Miška z luknje je pritekla, malim miškam žemlje spekla:
tebi dam, ker se smejiš, (palec)
tebi dam, ker ne kričiš, (kazalec)
tebi dam ker z bratci podeliš, (sredinec)
tebi dam ker hitro zaspiš, (prstanec)
tebi dam ker si najmanjša miiiiiiiiš (mezinec).

7. NE POZABITE NA SPREHODE IN GIBANJE V NARAVI.
NABERITE ŠOPEK POMLADNEGA CVETJA.

TEKAJTE PO GOZDU IN TRAVNIKIH.
KOLESARITE.
SPUŠČAJTE LADJICE PO POTOČKU.

IN PREDVSEM ČUVAJTE SEBE IN SVOJE NAJDRAŽJE.
POZDRAVE POŠILJAVA NATALIJA IN VESNA

