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Lepo pozdravljeni, pripravljene imate naloge za deveti teden. Upam, da so vam naloge všeč.

1. JUTRANJA TELOVADBA S PLESOM
Odpri link in najprej poslušaj in glej, nato naredi vaje in
zapoj ter zapleši:
https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI
https://www.youtube.com/watch?v=mtxLdsuIMFo
https://www.youtube.com/watch?v=tk01W6EfoKQ

2. Naredil si boš letečega zmaja:
- Postavi dve letvici tako, da daljša stoji navpično, krajša pa vodoravno.
Letvici poveži z vrvjo v obliki križa.

-

Konce letvic poveži z vrvjo in konstrukcijo postavi na najlon ali trši
papir. Tako zvezana vrv daje obliko zmaja. Na papirju ali najlonu ga obriši,
kot je prikazano na sliki.

-

Papir ali najlon zalepi tako, da vrv ostane znotraj. Nato pobarvaj
zmaja po svoje ali po tej sliki. Pusti svoji domišljiji prosto pot, vendar ne
pozabi pustiti barve, da se dobro posuši.

Na zgornjih treh koncih zmaja naredi vozle iz vrvi in jih
poveži med seboj, tako kot je prikazano na sliki.
Dolžina vrvi mora biti dovolj dolga, da boš lahko
upravljal zmaja. In če želiš zmaja še dodatno okrasiti,
mu izdelaj tudi rep :) in nanj priveži pentlje.
Ko končaš svojega zmaja, najdi vetrovno ravnico in ga
poženi v višine. Imel boš občutek, kot da letiš tudi ti :)

3. Tukaj boš spoznal narodno pesmico Ob bistrem potočku je mlin. Najprej preberi besedilo.
Potem poslušaj. V petem razredu se boš naučil pri pouku glasbe tudi zaplesati.

Ob bistrem potoku je mlin
Ob bistrem potoku je mlin,
a jaz sem pa mlinarjev sin.
Ko mlinček ropoče in voda šumlja,
srce mi veselo igra, igra.
Če mlinček pri miru bi stal,
bi mlinar in kmet žaloval.
In otrok bi jokal ter tožil glasno,
kako je brez kruha hudo, hudo.
https://www.youtube.com/watch?v=eDQA4q7gxz4

4. S police vzemi svojo najljubšo knjigo, slikanico. Preberi in ilustriraj,
staršem pa poveš obnovo pravljice.

5. NAREDI SPOMIN
Zagotovo imaš doma kakšen trši papir. potrebuješ 12 enakih kartončkov.
Vzemi barvice ali flomastre in na dva kartončka nariši dva enaka predmeta
(po želji: avto, roža, žoga, dinozaver …). Ko narišeš vse pare, kartice
dobro premešaj in jih položi na mizo, tako da so slike skrite. Zdaj se izkaži
in premagaj mamico, atija, sestrico, bratca.

6. Ali še imaš plastelin? Iz plastelina oblikuj različne živali.

Želimo vam veliko ustvarjalnosti. Ostanite zdravi, čuvajte se. Pogrešamo vas.

