PODALJŠANO BIVANJE UČENCEV 1.B RAZREDA
Navodila za delo učencev v tednu od 23. 3. do 27. 3. – ponedeljek, torek, sreda (+ četrtek in petek)
Drage prvošolke, dragi prvošolci in dragi starši,
v želji, da bi dneve kljub tej izredni situaciji preživljali kar se da ustvarjalno in produktivno, sem za vas
pripravil nekaj idej, kako koristno preživljati prosti čas. S sodelovanjem bomo ravno tako poskušali
doseči cilje, ki jih sicer uresničujemo v šoli. Naloge so razporejene po posameznih dnevih, vam pa
dopuščam tudi kakšno rotacijo med dnevi. Kot športni pedagog sem posebno pozornost posvetil
gibalnim dejavnostim, ki so predstavljene v ločeni datoteki in namenjene vsem prvim razredom.
Poleg vsakodnevnega sprehoda v naravo priporočam izbiro ene gibalne dejavnosti vsak drugi dan.
Vesel bom povratne informacije pri nalogah ustvarjanja in gibalnih nalogah. Slike umetnin in
telovadbe pošljite na lapajne.jost@gmail.com.
Če imate še vi kakšno idejo, pošljite in objavimo.
Ostanite zdravi in upam, da se kmalu ponovno vidimo v živo!
Jošt Lapajne
PONEDELJEK, 23. 3.
1. Branje – vzemimo si nekaj dodatnih minut za branje.
2. Hrana - Otrok pripravi pogrinjke vsem družinskim članom pri zajtrku, kosilu in večerji. Na mizo
postavi krožnike, jedilni pribor, prtičke, kozarce, … Pomaga pri pripravi preproste jedi (npr. testenine
z omako) ali napitka (npr. smoothie). Jed ali napitek ustrezno aranžira in postreže družinskim članom.
Pred pripravo jedi poskrbi za osebno higieno rok in si nadene predpasnik. Pripravi živila: sadje in
zelenjavo opere, olupi, nareže na kocke, stehta npr.: moko, sladkor, …. Med toplotno obdelave jedi
npr. meša pri praženju čebule, zmanjša temperaturo toplotne obdelave jedi ali poveča, če je
potrebno. Pozoren je na čas trajanja kuhanja. Med pripravo jedi, zlasti pa na koncu pomaga staršem
pospraviti posodo in pribor.
(Opomba. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati tega: Otrok se prizadeva pri vseh obrokih jedi primerno
obnašati, pravilno uporabljati jedilni pribor in pri hranjenju uživati. Pred jedjo si temeljito umije roke. Na
krožniku ima le toliko hrane, kolikor je poje. Med jedjo ne tarna, če je na njegovem krožniku tudi košček
zelenjave. Hrano uživa sede za mizo, kulturno. Pri jedi se zlasti uči uporabljati - vilice in nož pri rezanju zrezka,
pice in piščančjega bedra, - žlice in vilice pri uživanju testenin. Po jedi posodo in pribor pospravi za sabo ter
pobriše mizo.)

TOREK, 24. 3.
1. Branje - vzemimo si nekaj dodatnih minut za branje.
2. Družabne igre – nekaj predlogov:
-

Človek ne jezi se
Sestavljanke
Enka
Spomin, Črni Peter, Twister, Brain Box, … oz. kar imate doma.

SREDA, 25. 3.
Materinski dan. Danes ustvarjamo za naše mame, ki si sigurno zaslužijo lepo rožico ali dve 😊
Primer 1:

Slika 1. Naredimo iz škatel za jajca, pobarvamo, prilepimo slamico

Primer 2:
Dober video prikaz izdelave: https://www.youtube.com/watch?v=D4XSlCCXyvU
Primer 3:
Dober video prikaz izdelave: https://www.youtube.com/watch?v=fRRrZCot4D8
Primer 4:

ČETRTEK, 26. 3.
Danes je dan za okusno ustvarjanje! Skupaj s starši lahko za popoldansko malico pripraviš sadna
nabodala. Izberi sadje, ga operi, po potrebi olupi in nareži. Nato kose sadja natakni na lesene palčke.
Za dodaten posladek pa lahko sadju dodaš tudi stopljeno čokolado. Mmmmm 😊 (glej sliko).

Pa dober tek!
.. in seveda, tako kot vsak dan, ne pozabi telovaditi! Izberi eno izmed zabavnih gibalnih nalog iz naše
zbirke, objavljene pod zavihkom podaljšanega bivanja.

PETEK, 27. 3.
Verjamem, da so bila nabodala zelooo slastna. Kaj ko bi danes naredili prav čisto svojo igro spomina
na temo Kekca? Pa dajmo! Za izdelavo potrebujemo karton ali pa trše liste, ki predstavljajo našo
podlago. S pomočjo škarij razrežemo podlago na 16 (lahko pa tudi več) enako velikih kosov velikosti
vsaj 5x5 cm. Tako bomo lahko kar sami narisali 8 parov za igro spomina. Narisati moramo po dve čim
bolj enaki risbi. Ideje črpamo iz zgodb o Kekcu. Tako lahko narišemo po dva Kekca, Pehti, Bedanjca,
Kosobrina, Mojci, lahko pa poleg likov narišemo tudi Kekčevo palico, piščal, klobuk oz. vse kar nas
spominja na zgodbe o Kekcu.
Komaj čakam, da vidim vaše izdelke!

Imejte lep vikend!

