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SAMOSTOJNO UČENJE:
Še en teden do težko pričakovanih počitnic 😊 Hitro je minilo, kajne? Najbrž ste že začeli s preverjanji
znanja, tako da vam bo ta teden počitka res prišel prav. Vseeno boste nekaj časa najbrž morali preživeti
tudi med zvezki, saj maja sledijo ocenjevanja znanja. Če potrebuješ pomoč, smo ti poleg razredničark
na voljo tudi učiteljice podaljšanega bivanja.

SPROSTITVENA DEJAVNOST:
Ali ob pogledu skozi okna vaše hiše ali stanovanja vidiš kakšno drevo? Katere vrste je? Ima kaj plodov?
Kakšni so njegovi listi? Se ti zdi staro ali mlado? Ali veš, kako določamo starost drevesa? Katero je tvoje
najljubše drevo?
Ko boš šel na sprehod, opazuj drevesa, mimo katerih greš ali ki jih vidiš. Rastejo drevesa iste vrste na
kupu ali so vrste, ki jih opaziš, različne? Imate kje v bližini pravi drevored? Kaj je značilno za drevored?
Katera drevesa imajo užitne plodove? So plodovi katerega drevesa za ljudi strupeni? Razloži o drevesu
svoji mami, bratcu, sestrici, dedku, babici, zagotovo bodo znali dopolniti in razširiti tvoje znanje o
drevesih.

KOSILO:
Tokrat vam ne pošiljamo ideje za kosilo, pošiljamo pa idejo za domače zdravilo, ki ga pripravimo zdaj,
v tem času, uporabljamo pa predvsem pozimi. Poznaš sirup iz smrekovih vršičkov? Pomaga pri
preganjanju nadležnega kašlja, pa še zelo sladek je 😊 recept za sirup

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA:
Lahko si raziskovalec narave in dreves v svoji okolici. Potrebuješ samo manjšo beležko in pisalo. Opazuj
drevesa in zabeleži: vrsto, obliko listov, velikost samega drevesa, plodovi, živali, ki jih na drevesu morda
opaziš. Je na katerem drevesu kakšno gnezdo? Katere ptice gnezdijo na drevesih? So vsa drevesa
primerna za gnezdenje ptic?
Za drevesa, ki jih opaziš in prepoznaš, lahko narediš miselni vzorec v obliki drevesa, kot vidiš na sliki:

darja.pipus@guest.arnes.si, dolores.malic@guest.arnes.si, lijana.klancnik@guest.arnes.si

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

