4. TEDEN
Dragi učenci,
verjamem, da vam je zdaj že verjetno kar pošteno dolgčas in da pogrešate šolske hodnike,
jedilnico, telovadnico, šolsko igrišče in seveda predvsem
svoje sošolce in morda celo vaše učitelje in učiteljice .
Upam da ste zdravi in da svoj prosti čas preganjate tudi s
pomočjo predlogov, ki vam jih pripravljava za vas.
Verjamem da se kmalu vidimo. Pošiljava vam en velik
objem.
1. Najprej bomo malo zaplesali in zapeli:
PEPETOV IN FOKSNERJEV PLES:
https://www.youtube.com/watch?v=mtxLdsuIMFo

2. MALO ZA SMEH
Preberi in si zapomni. Ponovi pred ogledalom, malo spremeni glas. Govori razločno,
glasno in jasno, da te bodo razumeli. Ko boš pripravljen pojdi k staršem in povej šali.

» Očka, srečo imaš!«
»Zakaj pa?«
»Letos ne bomo za šolske potrebščine nič zapravili.«
»Kako to?«
»Ponavljal bom razred.«

Kaj bi rekel tvoj očka?

Pes sreča drugega psa in ga pozdravi: »Hov – hov!«
»Kikiriki!« odzdravi drugi.
Prvi ga presenečeno pogleda, zato drugi pojasni:
»Treba je znati tudi tuje jezike!«

Kaj se ti zdi? Zna tuje jezike ali ne pozna živali?

3. IZDELAJ SVOJO IGRO
POTREBUJEŠ:
- ENO PALICO ALI ROLICO OD BRISAČK
- PAPIRNATE OKROGLE KROŽNIKE ALI KARTONE
- FLOMASTRE ALI VODENE BARVICE/ TEMPARE

NAVODILA ZA IZDELAVO:
- Palico ali tulec nalepiš na karton in ga postaviš na trdo površino.
- Iz papirnatih okroglih krožnikov naredi obročke, tako da iz sredine izrežeš krog.
Če nimaš krožnikov naredi na karton večji krog in znotraj večjega kroga še manjši
krog. Najprej izreži velik krog nato pa iz sredine izreži še manjši krog.
- Ko dobiš obročke, jih pobarvaj
IGRA:
- Skušaj zadeti obroček na palico .
- Zmaga igralec, ki ima na tulcu največ obročkov.

4. PESMICA ZA RAZGIBAVANJE

MINUTA ZA ZDRAVJE.
Če imaš doma sestrico ali bratca, lahko skupaj potelovadite. Če si pa sam, pa stopi pred ogledalo in se
poglej .

DEŽEK
DEŽEK PADA, DEŽEK PADA

( DVIGNI ROKE NAD GLAVO IN PLOSKAJ S PRSTKI)

NA ZEMLJO, NA ZEMLJO.

(GREŠ Z ROKAMI NA TLA)

LE DEŽNIK ODPRIMO

(Z ROKAMI NAREDIŠ DEŽNIK NAD

GLAVO)

IN SE PODENJ SKRIJMO.

BO TOPLO, BO TOPLO.

(POČEPNEŠ IN SE SKRIJEŠ)

(MOČNO SE STISNEŠ V POČEPU)

5. POIŠČI PET RAZLIK MED SLIKAMA
https://www.digipuzzle.net/heppi/findthedifferences/2elephants.htm?language=slovenian&linkback
=../../education/heppi/index.htm

https://www.digipuzzle.net/heppi/findthedifferences/monkeywinter.htm?language=slovenian&linkb
ack=../../education/heppi/index.htm
TEŽJA RAZLIČICA – POISKATI MORAŠ 12 RAZLIK (NA VOLJO IMAŠ 2 MINUTI ČASA)
PRED PRIČETKOM KLIKNI ZELEN KROGEC NA SREDINI (Start)
http://www.puzzlesandriddles.com/SpotTheDifference05.html

6. IZDELAJ SVOJO ŽIVALICO IZ TOALETNEGA PAPIRJA

POTREBUJEŠ:
-

Rolica toaletnega papirja.
Lepilo.
Škarje.
Barvni papir ( če ga imaš, če ne pobarvaš z
barvicami, flomastri…)
https://www.youtube.com/watch?v=YxZRo4zVfik

7. IGRA PUZLI
Klikni in igraj
https://www.digipuzzle.net/kids/animalcartoons/puzzles/simplesudoku.htm?language=slovenian&li
nkback=../../../education/kindergarten/index.htm

Želiva vam veliko ustvarjalnosti. Ostanite zdravi, čuvajte se. Pogrešava vas. 

Zapis pripravili

Mateja Lešničar in Branka Černezel

