Pozdravljen,
kako je minil tretji teden šole na daljavo? Uspeš narediti učno snov? Bi potreboval kje
dodatno pomoč? Javi kakšno povratno informacijo na moj elektronski naslov
(natasa.hauzer@gmail.com) in z veseljem ti pomagam na področjih, kjer imaš največ
težav.
•

Na spodnji povezavi najdeš dodatne razlage za snov pri matematiki:

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=8412
•

Ker veliko časa preživimo z družino, je naslednja igra namenjena celotni
družini. Natisni ali izdelaj toliko tabelic kot je članov vaše družine. Igrali boste
malo drugačen bingo. Čaka vas 16 preizkušenj – vsak posameznik, ki naredi
katero od preizkušenj, pobarva okence. Zmaga tisti, ki jih prvi naredi 4 v vrsti –
vrsta je lahko vodoravna, navpična ali diagonalna.

Pohvali vsaj enega
člana družine.

Po kosilu pospravi
posodo.

Nasmej nekoga v
družini.

Organiziraj
družabni večer.

Pripravi mizo.

Predlagaj, da bi se
igrali družabno
igro.

Posesaj
stanovanje.

Podeli lepo misel.

Pobriši prah po
stanovanju.

Vsaj enega člana
družine vprašaj
kako mu lahko
pomagaš.

Odnesi smeti.

Pripravi sladico.

Zahvali se za eno
stvar, ki jo jemlješ
samoumevno.

Nekomu v družini
povej, da ga imaš
rad/a.

Vsem članom
družine povej kaj ti
je všeč na njih.

Počisti kopalnico.

•

V nadaljevanju pa še nekaj vaj za trening možganov:

Poglej spodnjo sliko in povej koliko kvadratov vidiš
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Brez da bi svinčnik dvignil s podlage nariši 4 ravne črte, ki gredo skozi vse pike.
Skozi vsako piko lahko gre le ena črta. Ne pozabi, da lahko narišeš le 4 črte in vse
morajo biti ravne. Vajo ponovi, dokler ne prideš do rešitve.

Upam, da so aktivnosti zanimive. Za vikend si pa privošči tudi kakšen dan v naravi,
kontaktiraj kakšnega prijatelja, ki ga že dolgo nisi slišal in ga povprašaj kako pa on/a
preživlja dni, ko se šolamo na daljavo.

Lepo se imej.

Učiteljica Nataša
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