5. teden

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

Kaj so izdelki učencev

družinsko življenje)

POSLUŠAM

UMIVAM SI ROKE
PREHRANA

GIBLJEM

Med učenjem potrebuješ sprostitev, tako kot imaš v šoli odmor.
Med tem časom si zavrti kakšno pesem ali pa klikni na spodnjo
povezavo, kjer najdeš melodije, ki ti bodo pomagale ostati zbran
med učenjem.

-

Poslušanje pesmi

Dosledno upoštevaj higieno rok vsak dan, še posebno pred vsako
jedjo.
Sodeluj pri pripravi obrokov za ta teden. Poskrbi, da imaš vsaj en
sadni obrok (malico) na dan. V prehrano vključi tudi oreščke in
semena.

-

Pomoč pri gospodinjskih opravilih
Higiena rok
Zdrava prehrana

-

Gibanje

Si vedel, da se ta hrana imenuje »hrana za možgane«?

Gibanje je za naša telesa zelo pomembno, zato se že zjutraj pretegni
kar v postelji, spodaj pa najdeš povezave do raznih oblik gibanja.
Izberi tiste, ki so ti najbolj všeč in jih izvajaj vsak dan; na prostem ali
pa v dobro prezračenem prostoru.
Pojdi na sonce! In upoštevaj navodila druženja.

USTVARJAM

Med gibanjem na prostem in poslušanjem ptičjega petja poustvari
ptičjo družino in sicer tako, da uporabiš vejice, kamne, kos lesa ali
lubja. Kamne pobarvaj, nariši kljunčke, oči in noge, jih prilepi na les,
prav tako nalepi vejo in ji nariši liste. Pusti domišljiji prosto pot!

-

Izdelek

-

Ponavljanje, utrjevanje snovi

Če imate doma vrt, prosi starše,
naj ti odstopijo del vrta ter ga
uredi po svoje: posej vrtnine,
posadi rože,…

Naredi domačo nalogo, popoldne pa obnovi naučeno snov. Prosi
starše, naj ti prisluhnejo, ti pa jim na kratko povej, kaj si se danes
novega naučil. Novo snov poskusi povezati / najti v vsakdanjem
življenju.

PIŠEM,
RAČUNAM,
GOVORIM
NAVODILO ZA DELO V PODALJŠANEM BIVANJU POŠ TOPOLŠICA od 14. 4. do 17. 4.

GLASBA ZA KONCENTRACIJO:
https://www.youtube.com/watch?v=WPni755-Krg

OBLIKE GIBANJA:
PLES: https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM
TELOVADBA: https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno&t=22s
JOGA: https://www.youtube.com/watch?v=gSKY681Fkn4

HRANA ZA MOŽGANE:
https://www.klubgaia.com/si/vrtnarski-nasveti/4799-Hrana-za-mozgane

KAJ LAHKO IZBOLJŠAŠ?
https://interaktivne-vaje.si/
https://www.otroci.org/1r9/Besede_2.3.pdf (1. razred)
https://www.otroci.org/2r9/Nasprotja_1.3.pdf (2. razred)
https://www.otroci.org/3r9/Sopomenke_1.2.pdf (3. razred)
https://www.otroci.org/4r9/IzgovorimNapisemPreberem_1.3.pdf (4. razred)

