PODALJŠANO BIVANJE UČENCEV 1.B RAZREDA
Navodila za delo učencev v tednu od 30. 3. do 3. 4. – ponedeljek, torek
Drage prvošolke, dragi prvošolci in dragi starši,
pred nami je tretji teden šolanja na daljavo. Za vas pripravljam nove vsebine za koristno preživljanje
prostega časa. Kot sem že omenil, 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, 30. 3.
Zate imam dve uganki! Pa ugani kdo je to:
Kdo na celem širnem polju ima najlepša krila?
Tanjša so kot cvetni listič, nežnejša kot svila.
Polno nog ima, a ni stonoga.
Potem dobi krila, a ni ptica.
Rešitev se skriva na naslednji strani:

1. Ustvarjanje: ustvarimo metulja. Mogoče ste letos že videli kakšnega metulja, ki je priletel mimo
vas. Metulji so znanilci pomladi, zato še mi prikličimo toplo pomlad s svojim metuljem 😊

Slika 1. Potrebuješ: škarje, rolico, čopič, barvo, lepilo, žičko

Slika 2. Nareži rolico na 4 kose in jo pobarvaj po svojih željah

Slika 3. Prepogni kose in zlepi skupaj, da nastanejo krila. Upogni žičko, da nastanejo tipalke. Kako lep
metulj!
Če nimaš žičke, pa lahko uporabiš dodatno rolico in ji narišeš ali prilepiš oči.
Imaš pa še eno možnost uporabe dodatne rolice:

Slika 4. Še lepo pobarvaj

2. Skrb za higieno: kot dobro veste, morajo biti naše roke pred vsakim obrokom dobro umite. Da si
bomo roke umivali dovolj časa, si lahko med umivanjem zapojemo eno pesmico.

TOREK, 31. 3.
1. Družabne igre: Igraj se spomin na temo Kekca, ki si ga naredil/a sama! Lahko pa tudi kaj drugega:
-

Človek ne jezi se,
sestavljanke,
Enka,
spomin, Črni Peter, Twister, Brain Box, …

2. Ustvarjanje: Ker imamo vsi zelo radi pomlad in prebujanje narave, pobarvajmo mandalo ljubezni
do vseh prelepih rož. Če ste opazili, nekatere že kukajo iz zemlje in so tako kot metulji znanilke
pomladi. Uporabi veliko različnih barv, da bo srce postalo pisano in tako zelo lepo!

Slika 5. Žafrani
S klikom na povezavo dostopite do kvalitetnejše slike, ki jo prenesete in nato natisnete.
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