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TOREK, 31. 3. 2020
Pozdravljen!/Pozdravljena!
Ali veš, da je danes zadnji marčevski dan? Z jutrišnjim dnem se prične mesec april in … Jutri je
poseben dan, da ne boš pozabil/pozabila! Dan šaljivcev!
Zato danes dobro razmisli, koga
boš jutri presenetil/presenetila s kakšno šalo oz. ukano. Pa da ti malo pomagam … Ljudje prej
padejo na limanice takrat, ko je šala oz. ukana povezana z vsakdanjimi življenjem.
Pa da ne bom predolga … Zagotovo si iz različnih medijev že slišal/slišala, da se še kar nekaj časa
ne bomo videli. Žal je tale virus kar zahrbtna zadeva. Vem, da
verjetno že kar hudo pogrešaš svoje sošolce in sošolke.
Si končal/končala z vsemi šolskimi obveznostmi? Če si,
odlično!
Če pa še nisi, nič hudega, zberi se, odmakni se
od vseh, ki te pri delu motijo in dokončaj, kar moraš.
Da pa danes ne boš preživel/preživela celotnega dne v stanovanju, ti predlagam, da se odpraviš
malo na zrak. V roke vzemi žogo in odigraj kakšno igro nogometa ali košarke na prostem.
Zagotovo se ti bo kdo od domačih pridružil. Če pa te možnosti nimaš, pa se lahko odpraviš na
krajši sprehod ali odvoziš kakšno »turo« s kolesom ali skirojem.
Današnja naloga je preizkušanje svojih možgančkov nekoliko drugače.
Poskušal/Poskušala boš sestaviti čim več možnih KOMBINACIJ.
Poišči 4 različne (manjše) predmete. Postavi jih v vrsto, vseeno je s katerim začneš.
Jaz sem si izbrala like, da ti lažje ponazorim nalogo. Glej spodnji primer.
Sestavil/Sestavila si eno možno kombinacijo.
Obdrži prva dva na istem mestu, zadnja dva zamenjaj.
Obdrži prvega na istem mestu. Ostale menjuj.
Zdaj pa poskusi sam/sama dalje.
Koliko kombinacij najdeš?
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Še IZZIV za tiste, ki zmorejo!
Poišči 5 različnih (manjših) predmetov. Sestavi ČIM VEČ različnih 4-MESTNIH
kombinacij.
Postavi jih v vrsto. Koliko jih najdeš?
Moj izbor:

1. KOMBINACIJA

Kakšno je bilo današnje kosilo? Si ga že imel/imela? Upam, da nisi
pozabil/pozabila na higieno umivanja rok pred obrokom. Vem, da si že
vajen/vajena pripravljati mizo pred obrokom, tudi pospravljanje po
obroku ti ni tuje. Kaj pa če bi danes za spremembo ti pripravil/pripravila
solato? Tudi zmešaš jo lahko. Če pa si kosilo že imel/imela, lahko to
opravilo prihraniš za jutri.
Za danes je to vse. Jutri se ponovno bereva. Do takrat pa ostani zdrav in naužij se malce svežega
zraka.
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