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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4
SREDA, 1. 4. 2020
Pozdravljen!/Pozdravljena!
Kako si kaj danes na tale sončen prvoaprilski dan? Si uspel/uspela koga ukaniti s prvoaprilsko
šalo?
Kako je bilo? Se je kdo razburil ali so tvojo šalo vzeli za dobronamerno?
Pa se dajva danes za začetek malo razgibati. Ne škodi, če malo
pretegneš roke in noge, telo malo streseš, se petkrat zavrtiš,
najprej v eno in nato v drugo smer, narediš 10 počepov in 10
poskokov na mestu in še bi lahko naštevala. Zagotovo znaš tole
razgibavanje še nadgraditi. Pojdi stran od računalnika, poišči si
dovolj prostora in naredi po 2 vaji za vsak del telesa (npr. 2 vaji za
glavo, 2 vaji za vrat, ...) Vsaka vaja naj ima 10 ponovitev. Si? Kako
se počutiš?
Si že imel/imela kosilo? Si poskrbel/poskrbela za higieno? In pogrinjek? Kdo ga je pripravil?
Upam, da sam/sama. Tudi danes se lahko javiš, da boš pomil/pomila posodo, da malce pomagaš
svojim staršem. Verjemi, veseli bodo.
Imaš še kaj za opraviti za šolo? Če še nisi, se obveznosti hitro loti. Prej kot začneš, prej boš
končal/končala. Če pa si že končal/končala, se lahko lotiš današnje naloge.
Danes boš sam/sama izdelal/izdelala svojo igro. Naredil/Naredila boš SESTAVLJANKO.
Vzemi list tršega papirja (A4 - lahko od koledarja, starih zvezkov, …) in nanj nariši kvadrat,
ki ima stranico dolgo 15 cm. Kvadrat razdeli tako, kot kaže spodnja slika.
Če imaš težave pri risanju, sem ti spodaj pripravila že
pripravljen in označen kvadrat. Lahko ga natisneš.
Si? Sedaj kvadrat po črtah natančno razreži. Dobiš 7
matematičnih likov (2 velika in 2 mala trikotnika morata
biti enaka).
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Sedaj pa boš poskušal/poskušala iz likov sestaviti spodnje slike. Porabiti moraš vseh
sedem likov, ki si jih izrezal/izrezala.

LISICA

RIBA

PTICA

Verjamem, da ni bilo pretežko. Kaj pa naslednja sličica? Ta pa ni tako lahka, ker
meje/črte med liki niso vidne. Malo se potrudi, napni možgančke in skušaj sestaviti
spodnjo figuro.

HIŠA

Tole sestavljanko si le obdrži in jo shrani, ker jo boš jutri ponovno potreboval/potrebovala.
Predlagam, da si iz odpadnega papirja narediš ovojnico in vanjo pospraviš sestavljanko z liki.
To je bilo za danes z moje strani vse. Imej se lepo, preživi nekaj časa tudi na svežem zraku in pazi
nase!
Do jutri …
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SESTAVLJANKA
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