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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4

TOREK, 12. 5. 2020
Pozdravljen!/Pozdravljena!

Najprej vsem en lep, sončen in navihan pozdrav? Kako ste kaj danes? Pripravljeni na nove
dogodivščine? Za danes sem vam pripravila nekaj posebnega za dnevno nalogo. Kaj? Boš
videl/videla …
Preden prideš do dnevne naloge, se je treba malo ogreti in za delo pripraviti
tako tvoje telo kot tudi tvoje možgane. Ker pa zadnje čase kar precej časa
preživiš pred računalnikom, sem zate poiskala nekaj vaj, ki bodo poskrbele,
da bolečin v križu ne boš čutil/čutila, če jih boš redno izvajal/izvajala. Vaje
najdeš na spodnjem posnetku. Kar potrudi se, tudi jaz jih bom opravila.
Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=CdCClhtKH2Q
Kako si bil/bila danes uspešen/uspešna pri opravljanju vsakodnevnih šolskih obveznostih? Je
ostalo še kaj nedokončanega? Če je, se hitro se loti dela. Če pa si že vse opravil/opravila, pa ti
predstavljam današnjo dnevno nalogo.
Danes boš izdelal/izdelala ŽABO, ampak to ne bo navadna žaba, temveč ročna lutka.
Meni je zelo simpatična, sploh njen gibajoči jezik.
Potrebuješ:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

natasa.kerznar1@guest.arnes.si

zelen A4 list,
manjše kose rdečega, zelenega in belega papirja,
rdečo vrvico (volna),
črn flomaster,
škarje,
lepilo.
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Vzemi zelen list papirja in ga preloži po dolžini,
tako kot kažeta zgornji sliki. Zalepi z lepilom.
Preloži papir na pol in zunanji stranici upogni
navzdol, tako kot kaže spodnja desna slika.
Nastala bo črka M.
Zloži črko M. Nastali bodo žepki, kamor boš lahko
potisnil/potisnila svoje dlani.
V prilogi imaš priložene vzorce za jezik, žabje noge in
področje oči. Izreži jih, obriši na ustrezen barven papir in
ponovno izreži.
Prepogni področje za oči kot kaže slika.
Izreži 2 bela kroga za oči, ju prilepi in
vanje nariši 2 črna kroga za notranji del
oči. Prilepi predel z očmi na žabje telo. S
flomastrom nariši dihalno odprtino.
Notranji del ust, ki si jih že izrezal/izrezala prepogni na pol.
Odreži rdečo vrvico (volno) in jo prilepi na notranjo stran
jezika (kot kaže slika).
Iz črnega papirja izreži 2 srčka. Vsakega
prilepi na svojo stran vrvice, tako da
konec rdeče vrvice skriješ (glej sliko).
Če želiš, lahko okrasiš tudi jezik.
Pa si končal/končala. Ni bilo
pretežko, kajne?
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Še ideja: Če želiš, lahko v usta žabe narediš tudi odprtino in vrvico napelješ skoznjo. Tako se bo
spreminjala tudi dolžina žabjega jezika. Če se odločiš za to možnost, za pomoč poprosi starše.
Prosi jih, da ti npr. s šilom naredijo dovolj veliko odprtino, da boš skoznjo dobil/dobila vrvico.
Pa še nekaj. Med delom nikar ne pozabi, da je potrebno tudi kaj pojesti in popiti.
Imej se lepo, uživaj v igri z žabico in se bereva ponovno jutri.
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