NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO TJA 1 4. TEDEN (6. 4. in 9. 4. 2020)
Tiskanje navodil ni potrebno. Shranite si jih na računalnik.
Spoštovani starši, hvala, ker se trudite po najboljših močeh. Nekateri sporočate, da s težavo sledite
šolskemu delu poleg službe. Rada bi vam sporočila, da zmorete. Navodila, ki jih dobite od mene,
lahko predelate po svoje: besedišče lahko vedno vadite med kuhanjem sprehodom, igro, …
praktično kadarkoli. Pet minut je boljše kot nič. Enkrat pet minut, dvakrat pet minut, … in se nabere.
Ta teden mi lahko še pošljete pole za bralno značko (alenka.paternoster@guest.arnes.si).
Želim vam uspešno delo in vas lepo pozdravljam. Alenka Paternoster
PONEDELJEK, 6. 4. 2020
Za ogrevanje se sprehodite po stanovanju. Ponovite imena prostorov, predmete. Dejavnost je za
10 do 15 minut.
Nato si ogledate risanko: https://www.youtube.com/watch?v=YkRNQluCq9s.
Po ogledu se v slovenščini pogovorite o risanki: kdo so glavni junaki, kaj se zgodi, zakaj, koliko
zdravnikov pride, … Če želite, si lahko risanko ogledate ponovno.
Otrokom povejte, da se boste igrali zdravnike. Če imate kostum in pripomočke, se lahko
preoblečete.
Dialog naj bi potekal nekako takole:
Učenec: Good morning, doctor.
Zdravnik: Good morning. What's your name?
Učenec: I'm …
Zdravnik: What's the matter?
Učenec: My ….. (head/shoulders/knees/toes/eyes/ears/mouth/nose) hurt/hurts.
Zdravnik: Oh, poor you (in poboža, da obliž, povije, …)
Cilj je, da učenci ponovijo dele telesa iz pesmice Head, shoulders, knees and toes, ki smo jo že
peli in jo poznajo iz vrtca.

ČETRTEK, 9. 4. 2020
Danes ponovite sobe v stanovanju in predmete, nato se igrate zdravnike. Če se učenci spomnijo
besed iz pesmice, dodate še naslednje besede 'leg= noga, arm = roka, finger = prst na dlani,
hand = dlan'.
*Če se boste spomnili, prosim, da ste pozorni na naslednje: pri besedi 'mouth' mora konica jezička
priti med zobke (ne sme se slišati 'maus' ali 'mauf'). Pri besedi 'head' je zadnji glas 'd' (ne 't' – ta
glas besedo spremeni v 'hat' = kapa, klobuk).

Za nagrado lahko ponovno predvajate risanko.
Dele telesa lahko ponovite tudi s pomočjo teh povezav:
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms, https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI.

