Pozdravljeni,
Upam, da ste prijetno preživeli pretekle praznike in da ste si nabrali novih moči.
Ta teden je malo krajši, saj je bil včeraj praznik. Teden bomo sicer začeli s polno paro, vendar
nas v petek čaka športni dan. ☺

TOREK, 14. 4. 2020
Pri spoznavanju okolja smo, ko se je začelo učenje na daljavo, izpustili sajenje kreše in fižola.
Ta teden te čaka zelo zanimiva naloga, saj boš opazoval/a, kako rasteta kreša oziroma fižol.
Izberi si eno izmed njiju in jo/ga posadi, tako kot je zapisano v navodilih. Fižol »posadiš« v
steklen kozarec in vlažen papir, da boš lažje opazoval, kaj se dogaja s fižolom. Izvedi
opazovanje in rezultate zapisuj v priloženo prilogo (na koncu dokumenta). Rezultate mi
pošlji, fotografiraj tudi krešo oziroma fižol na začetku in na koncu poskusa.
Za konec pa še malo o glasbi. Izberi si 4 pesmi, ki smo se jih učili letošnje šolsko leto. Zapoj
jih. ☺

SREDA, 15. 4. 2020
Po dolgem vikendu sledi jutranja telovadba. Izvedi spodnje gimnastične vaje in si podajaj
žogo s staršem ali bratom/ sestro na različne načine. Poskusite si podajati žogo na čim več
različnih, zanimivih in zabavnih načinov.
Možiček kopitljaček – na en znak dvignemo roke, na drugega pa jih
spustimo.

Stojimo, dvigamo rami – obe hkrati, nato izmenično.

Stojimo, roki predročimo, stisnemo jih v pest; roki iztegujemo in
krčimo (testo valjamo). Gib je v začetku kratek, nato se daljša,
čimbolj je testo zvaljano.

Stojimo, naredimo predklon, se izravnamo, visoko dvignemo roke,
stopimo na prste (perilo obešamo na visoko vrv).

Sedimo v turškem sedu. Kdo zna vstati brez pomoči rok?

Ležimo na trebuhu, dvignemo roke in petkrat plosknemo.

Ležimo na trebuhu, nato se dvignemo, opremo na roke in stopimo
na prste, dvignemo se čim više (naredimo most).

Brcamo – konju nagajajo muhe, zato brca z nogo.

Brisanje čevljev - umazane čevlje imamo, obrišemo jih v
predpražnik.

ČETRTEK, 16. 4. 2020
Za glasbeno umetnost boste potrebovali 1 meter dolg trak, ki ga prilepite na krajšo leseno
palico (ritmični trak). Sledite navodilom na PPT projekciji.
PETEK, 17. 4. 2020
ŠPORTNI DAN! ☺
ŠD pohod ali kolesarski izlet v domači okolici (lahko ga izvedete tudi med vikendom). Po
opravljeni dejavnosti narišite preprost načrt prehojene ali prekolesarjene poti z
znamenitostmi ob poti. Načrt poti mi pošlji.

Ker nimate prilog, narišite, kako raste fižol. Opazuj ga 14 dni.

