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?
V nadaljevanju ti pošiljam nekaj idej za bolj zabavno učenje in za popestritev dni
doma:
•

https://www.youtube.com/watch?v=9Hq9rf0XgrI
Oglej si risanko na zgornji povezavi. Napiši deset besed za videno v risanki(
npr. ovca, roža,…). Besede prevedi v angleščino.

•

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/besede_besede.html
Na zgornji povezavi reši vajo besede v mreži. Izberi si pet besed in jih uporabi
v povedih. Povedi naj bodo med seboj smiselno povezane v celoto.

•

Preizkusi se v vlogi novinarja in družinskim članom ali pa prijateljem po
telefonu zastavi naslednja vprašanja. Mogoče pa ti povedo kaj zanimivega, kar
še nisi vedel/a.
- Kaj bi bil/a, če bi bila žival in zakaj?
- Če bi dobil/a super moč, katero bi si izbral/a?
- Kako bi izgledal tvoj popoln dan?
- Če bi zmagal/a na loteriji, kaj bi naredil/a s tem denarjem.
- Če bi lahko bil/a priča enemu dogodku iz preteklosti, sedanjosti ali
prihodnosti – kateri dogodek bi izbral/a?
- Če bi lahko obdržal/a samo 5 predmetov iz svojega življenja, kateri bi to
bili?
- Če bi bilo tvoje življenje knjiga in bi iskal/a naslov zanjo – kakšen naslov bi
izbral/a?
- Če bi bil predsednik/predsednica, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredil/a?

•

Preriši sliko na list papirja in najdi rešitev. Narisati moraš
3 črte. Ena črta povezuje obe števili 1, druga črta
povezuje obe števili 2 in tretja črta povezuje obe števili 3.
ČRTE SE MED SEBOJ NE SMEJO SEKATI. Okvir se ne
šteje kot črta.
Ne pozabi razmišljati izven okvirjev in vedi, da rešitev
vedno obstaja. Izziv pokaži še ljudem s katerimi živiš in si
s tem popestrite prosti čas.

Imej lep vikend.
Nataša
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