NAVODILO ZA DELO V PODALJŠANEM BIVANJU POŠ TOPOLŠICA od 4. 5. do 8. 5.
7. teden

Navodila za delo (želimo, da so dejavnosti vete v vaše vsakdanje in

Kaj so izdelki učencev

družinsko življenje)

Na spodnji povezavi si preberi prispevek in poglej video o prazniku,
ki ga praznujemo 27. aprila Dan boja proti okupatorju

GLEDAM, BEREM

-

Ogled videoposnetka

-

Izobraževanje o pticah (kukavica)

Dosledno upoštevaj higieno rok vsak dan, še posebno pred vsako
jedjo.

-

Pomoč pri gospodinjskih opravilih in
pri pripravi obrokov

Sodeluj pri pripravi obrokov za ta teden.
Napravi si svoj zajtrk v kozarcu. Glej spodaj.

-

Higiena rok

Glej spodaj.
Pojdi na sonce, razmigaj se, meditiraj, poslušaj ptičje petje. Slišiš
kukavico?
Upoštevaj navodila druženja.

-

Gibanje

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1159

V svoji knjižni zbirki poišči in prelistaj knjige o pticah. Na spodnji
spletni strani si lahko prebereš zanimivosti o kukavici:
https://www.ptice.si/publikacije/svet-ptic/spletni-prispevki-revije/0120192/poljudni-clanek/

UMIVAM SI ROKE
PREHRANA

GIBLJEM

Postavi si različne predmete ob papir, tako da na papir pade senca.
Nato jih obriši ter poljubno pobarvaj.

-

Izdelek

-

Doma narejen inštrument

Naredi domačo nalogo, popoldne pa obnovi naučeno snov.

-

Ponavljanje, utrjevanje snovi

S starši se pogovarjaj o preteklih praznikih: Dan boja proti
okupatorju, Prvi maj. Zakaj postavljamo mlaj?

-

Pogovor o praznikih in običajih

https://www.pinterest.cl/pin/13510867616826789/

USTVARJAM

Iz barvnega papirja izreži like pravokotnih oblik in si naredi svoj
tetris.
https://www.pinterest.com/pin/61643088635464346/?nic_v1=1ajOgCDA
4ZSWdeD2sniQJWUR%2B28iwWNx2u0CsL80x2h%2FQu7iV8Q5K5M0OYp4
O%2F6KVT

Ustvari glasbilo oz. inštrument.
Pojoči kozarci:
https://ustvarjalnoprezivljanjeprostegacasa.blogspot.com/2020/04/pojocikozarci_20.html

PIŠEM,
RAČUNAM,
GOVORIM

Utrjuj matematiko.

PRAVLJICI ZA SPROŠČANJE:
ČAROBNE REGRATOVE LUČKE:
https://www.youtube.com/watch?v=IUOOLyBmbsg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09NOiCAaiKTyVaRWCIZtZB4i6rALnNQIo130lJ22YLLg9sokGRZ2Et9ks
SMARAGDNI GOZD ŽELJA: https://www.youtube.com/watch?v=f-biVl8OjU8

IGRAJ SE, VADI, UTRJUJ SVOJE ZNANJE:
https://interaktivne-vaje.si/

OBLIKE GIBANJA:
ZVEZDNI TIBETANČKI: https://www.youtube.com/watch?v=heG9E3eNmoo
TELOVADBA OB GLASBI: https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI
ŠKRATKOVA JOGA: https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE

ZAJTRK V KOZARCU 1:

ZAJTRK V KOZARCU 2:

Kaj potrebuješ:

Kaj potrebuješ:

60 g ovsenih kosmičev
2 dcl navadnega tekočega jogurta
pest svežega sadja
po želji lahko dodamo tudi različna semena in oreščke

½ jogurta

in steklen kozarec.

1 žličko medu
½ žličke vanilijevega ekstrakta
½ skodelice riževega ali mandljevega mleka

Priprava: v kozarec nasuj ovsene kosmiče. Na ovsene kosmiče položi sveže
sadje in prelij s tekočim jogurtom.

½ skodelice ovsenih kosmičev

Vir: https://www.prehrana.si/clanek/312-zajtrki-malo-drugace

Sadje, oreščke
Vir: https://citymagazine.si/clanek/zdrav-zajtrk-iz-ovsene-kase-ki-se-sampripravi-cez-noc/

ZAKAJ KUKAVICA SAMO »KUKU« POJE?
Ko je ljubi Bog ustvaril ptičice, je vse poklical k sebi, da bi jih naučil krasnih pesmi, s katerimi bi poveličevale in slavile Njegovo sveto ime.
Vse ptičice so priletele ter poslušale Gospodov nauk. Slavček, lišček, škrjanček in vsi drugi so se kaj radi učili lepih melodij, le kukavica je letela
okrog tovarišic ter jih motila pri uku; sama pa se ni hotela učiti. Zdaj je potegnila to za perutnico, zdaj zopet drugo vščipnila v nogo. Odletavši pa
se je od strani namuzala ter zvito zaklicala »kuku«.
Ljubi Bog, ki je vse to videl, je ostro posvaril nepokojnico – a zaman. Kukavica je še dalje uganjale burke.
Tedaj reče Bog: »Ker moji opomini nič ne pomagajo, bodeš za kazen do konca sveta klicala samo kuku!«
Vsa plaha je odletela kukavica. Besede Gospodove pa so se tudi uresničile. Dočim drugi ptiči žvrgole krasne in raznovrstne melodije, leta kukavica
boječa in nepokojna z veje na vejo, z drevesa na drevo ter kliče venomer svoj »kuku«, pa ga bo klicala do konca sveta.
Zapisal Ant. Kosi.
Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Zakaj_kukavica_samo_%22kuku%22_poje.

