Zdravo, pred nama je že najina druga ura na daljavo.
Kako ti je šlo učenje ta teden? Si uspel vpeljati kakšne izboljšave? Si za preživljanje
prostega časa preizkusil tudi kaj novega?

1. Tudi pri najinih urah te vedno vprašam kaj se ti je zgodilo lepega, če se je zgodilo
kaj kar te je vznemirilo … In tudi tokrat te prosim, da ovrednotiš dni, ki si jih do
zdaj preživel doma. Ampak na malo
drugačen način.
Najprej vzemi list papirja in nanj nariši velik
krog. Razdeli ga na 8 delov in vanj napiši
besede kot na sliki. V vsako polje nariši,
dopiši vse kar povezuješ s tem čustvom
(izraz na obrazu; misli, ki ti gredo po glavi,
ko doživljaš to čustvo; pobarvaj z barvami,
ki jih povezuješ s čustvom itd.).
Nato povabi družinske člane na igro.
Igralec, ki je na vrsti, zapre oči in z roko
zaokroži nad vrtiljakom. Prst odloži na eno
mesto in odpre oči. Opiše v kateri situaciji
je v tem tednu doživel čustvo na katerem
ima prst. Zaigrate nekaj krogov, nato lahko
dodate nova pravila (npr. igralci, ki niso na
vrsti, določijo situacijo, ki jo mora igralec
zaigrati v skladu s čustvom, ki ga je dobil
– npr. situacija je kuhanje kosila, ker ima prst na čustvu jezen, mora s pantomimo
pokazati kako bi nekdo jezen kuhal kosilo).

2. V nadaljevanju pa nekaj za sproščanje samo zate. Vzemi list papirja, kuli in se
loti risanja Minecraft creeperja. Navodila najdeš na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=fCYXfzF7nyU
Nariši še kakšen lik in mi ga prinesi pokazati, ko se vidiva naslednjič

3. Poglej sliko na drugi strani in razmisli, kaj ti želi sporočiti. Vprašaj še ostale
člane družine kako jo razumejo.
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Za vsakim uspehom je ogromno dela. In največ se naučimo med samim delom, ne
na koncu. Po delu pa pride tudi zaslužena nagrada. Upam, da si preživel lep teden in
da je pred tabo še lepši vikend. Če pa potrebuješ kakšen nasvet ali pogovor pa me le
kontaktiraj na natasa.hauzer@gmail.com.
Lepo se imej.

Nataša
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