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Pozdravljen!/Pozdravljena!
Pa sva ponovno skupaj. Upam, da dnevi niso preveč podobni
drugemu, da se znaš malo pozabavati, sprostiti in ušpičiti tudi
kakšno neumnost.
Danes je čudovit sončen dan. Kaj ko bi se odpravil/odpravila na
zrak, s seboj vzel/vzela kolebnico in naredil/naredila približno
10-20 neprekinjenih preskokov. Kolikor zmoreš. Poskusi najprej
sonožno, nato lahko vrsto skokov prilagodiš po svojih željah.
Ker si danes že zagotovo imel/imela kosilo, in vem, da si pripravil mizo ter po končanem obroku
za seboj tudi pospravil/pospravila, ti danes dajem posebno nalogo. Razmisli, kaj že dolgo nisi
jedel/jedla, pa se ti groooozno »lušta.«
Že veš? Zdaj pa se zmeniva takole. Z mamico ali
očkom se dogovori, kdaj bi imeli kosilo po tvoji izbiri. Lahko jutri, lahko tudi čez vikend. Ampak,
to je pa zdaj res VEEEELIK ampak, to je mogoče samo, ČE GA BOŠ PRIPRAVIL/PRIPRAVILA
SAM/SAMA. Ne boš ga pripravil/pripravila popolnoma sam/sama, ker verjamem, da tega še ne
zmoreš, vendar je večina dela pri pripravi kosila tvojega. Mamica ali očka ti samo svetujeta in
po potrebi priskočita na pomoč, če česa ne znaš. Si za akcijo?
Zdaj pa hitro opravi še manjkajoče obveznosti za šolo. Zagotovo ti je ostalo še kaj
nedokončanega.
Tudi danes se boš igral/igrala s SESTAVLJANKO, ki si si jo izdelal/izdelala včeraj.
Kako je šlo včeraj? Ti je uspelo sestaviti HIŠO?
Če ti je uspelo, spodaj preveri, če je tvoja
rešitev pravilna.
Če pa ti kljub trudu in prizadevanju ni uspelo,
pa poskusi zdaj, ko imaš spodaj rešitev.
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Spodaj sem ti pripravila še nekaj drugačnih IZZIVOV. Loti se katerega izmed njih,
mogoče ti pa figure le uspe sestaviti.
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Rešitve sestavljank ti zaupam jutri. Zato le veselo na delo.

Do takrat pa uživaj in pazi nase!
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