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➢ V ZVEZEK NAPIŠI VAJA IN NAPIŠI 10 BESED ali 5 POVEDI.
➢ VADI BRANJE; v Lili in Bine, bralni list ali kakšno knjigo

➢ Lene Skumanz – Mayer
•

TINO IN MAVRICA

PRIPRAVA PRED POSLUŠANJEM

Otroke povabite na domišljijsko potovanje z belim oblačkom.
Ob umirjeni glasbi (YouTube posnetek: 3 Hours of Relaxing Music | Relaxation Music
https://www.youtube.com/watch?v=_5OcA_0VZq8 ) naj otrok zapre oči in se prepusti vašemu vodenju.

-

Zapri oči in nekaj časa poslušaj, kako dihaš. Dihaš mirno in enakomerno.
Med delanjem domače naloge skozi okno kar naenkrat zagledaš na nebu čudovito mavrico, ki se lesketa v
različnih barvah: rdeči, oranžni, rumeni, zeleni, modri in vijolični barvi. Hitro stečeš ven, da bi jo čim bolje
videl. Kako si želiš sprehajati se po njej! Kot bi te slišal, prileti k tebi beli oblaček in te dvigne v nebo. Oblaček
te popelje mimo sivega oblaka, iz katerega je padal dež, nato pa še mimo sonca. Vse bolj se približujeta
mavrici.

Po vodenju jih vprašajte:
•
•
•

Kako so doživljali svoj sprehod po mavrici?
Ali mogoče vedo, kdaj nastane mavrica?
Kako si sledijo barve v mavrici? ( rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, vijolična).

Povejte otrokom, da tudi vi poznate dečka Tina, ki je želel ujeti mavrico. Te zanima, ali mu je uspelo?

• BERILO str. 42 - preberete jim besedilo TINO IN MAVRICA
Neznane besede:
• SE JE PELA: se je naredila, je lebdela, se razprostirala, svetlikala, dvigovala, vzpenjala,
• MAVRIČNI SVOD: lok
Vprašanja za lažje razumevanje besedila:
• Kaj je zagledal Tino?
• Kje se je pela mavrica?
• Kaj si je želel Tino?
• Zakaj misliš, da je mavrica bežala pred Tinom, ko je tekel?
• Zakaj je obstala takrat, ko je on obstal in lovil sapo?
• Kako lovimo sapo?
• Po kaj je odšel Tino domov?
• Kaj je narisal?
• Zakaj se je Tino narisal pod mavrico?

V ZVEZEK napišejo naslov

TINO IN MAVRICA

Z barvicami otroci narišejo sebe na travniku pod mavrico. Pri risanju, naj bodo pazljivi na vrsti red barv v
mavrici ( rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, vijolična).

SPO -PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO
DRUŽINA
DRUŽINO SESTAVLJAJO STARŠI IN OTROCI. DRUŽINE SE RAZLIKUJEJO.
KATERE VRSTE DRUŽIN SMO SPOZNALI?
(OSNOVNO, ENOSTARŠEVSKO, RAZŠIRJENO)
POIMENUJ ČLANE SVOJE DRUŽINE.
KDO STA TVOJA STARŠA? KAJ SI JIMA TI (ČE SI FANT/DEKLE)? SIN/HČI
KAJ TI JE MAMINA/OČETOVA MAMA? KAJ SI TI SVOJI BABICI (ČE SI FANT/DEKLE)? VNUK/VNUKINJA
KAJ JE TEBI OČETOV /MAMIN OČE?
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/kdo-je-kdo
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/druzinsko-drevo
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/preveri-kaj-znas
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/spomin

POMLAD
OB MISELNEM VZORCU POVEJ, KAJ VEŠ O POMLADI.
KATERI LETNI ČAS JE SEDAJ? KATERE LETNE ČASE ŠE POZNAŠ?
NAŠTEJ 5 ZNANILCEV POMLADI. KAJ SPREMEMBE OPAZIŠ V NARAVI?
KAJ DELAJO LJUDJE? KAJ SE SPOMNIŠ O ŽIVALIH SPOMLADI?
KAJ POTREBUJEJO RASTLINE ZA RAST?
ALI NA TVOJEM VRTU ŽE KAJ RASTE? ALI OPAZUJEŠ RAST FIŽOLA?
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/rastline/dejstva-rastline
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/rastline/dejstva-cvetlice
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/rastline/kviz-rastline

VREME
PREVERI, ČE SI VES TEDEN SPREMLJAL/A VREME IN ČE SO NARISANI VREMENSKI ZNAKI ZA VSE DNEVE.
PONOVI VSE VREMENSKE ZNAKE.
KAKŠNO JE VREME DANES? KAKŠNO JE BILO VČERAJ? PRI POROČILIH POSLUŠAJ VREMENSKO NAPOVED.
POSTANI VREMENSKI NAPOVEDOVALEC IN STARŠEM NAPOVEJ VREME.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/vreme/vreme
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/vreme/kaj-obleci

ŠPO - VADBA PO POSTAJAH
UVOD
• Najprej razgibaj svoje telo ob zidu. Pomagaj si s sličicami.

Z obrazom smo obrnjeni proti zidu, izmenično z levico in desnico skušamo
seči čim više.

Enako kot pri prejšnji vaji, le da smo s hrbtom obrnjeni proti zidu.

Z obrazom proti zidu z obema rokama hkrati skušamo seči čim više.
Ponovimo, le da smo sedaj proti zidu obrnjeni s hrbtom.

S hrbtom se naslonimo na zid, delamo odklone v desno in levo.

Hrbet imamo tik ob zidu, roke so nad glavo, spustimo se v čim globji čep –
pri tem hrbta ne odmikamo od stene.

Z bokom smo obrnjeni proti zidu, z notranjo roko se naslonimo na zid, z
zunanjo nogo močno zamahujemo naprej in nazaj.

Stopimo en korak od zidu, z rokama se naslonimo na zid, tečemo na
mestu.

Stojimo tako kot pri prejšnji vaji, stegujemo in krčimo roke (delamo
sklece).

GLAVNI DEL
• Vaje izvajaj natančno, zavzeto in z veseljem. Vsako vajo lahko 3-krat ponoviš.

ZAKLJUČNI DEL
•

Sledi počitek ob poslušanju pravljice za sprostitev. Uživaj!

https://www.youtube.com/watch?v=reOWb5V-2LI&feature=youtu.be

