TEDENSKA DOMAČA NALOGA
Tvoja tedenska domača naloga je sledeča:
-

Številke ob napisu pomenijo datume v mesecu aprilu (torej 12. 4., 13. 4. … ).
Vsak dan opravi delo, ki je zapisano, in počutil se boš ODLIČNO!!!!

DOMAČI PLASTELIN
Plastelin je vsestranska igrača za otroke, ki spodbuja njihovo domišljijo. Zakaj ga kupiti, če pa
ga lahko naredite sami doma. Prednost domačega plastelina je v tem, da tudi če ga otrok poje,
ne bo nič narobe.

Sestavine za domači plastelin:


1 skodelica moke



pol skodelice soli



1 skodelica vode



2 žlici olja



1 pecilni prašek



barva za hrano/jedilna barva po želji (lahko tudi tempera barva, vendar takrat pazite, da
otrok ne bi zaužil)

Priprava:
V kozico damo suhe sestavine in prilijemo vodo.
Kuhamo na srednjem ognju in neprestano mešamo. Masa se bo počasi začela strjevati – takrat
ogenj malo zmanjšamo.
Če uporabimo tudi barvo, jo dodamo proti koncu kuhanja. Ko se začne masa odbijati od
posode, mešamo še malo, dokler ne dobimo kompaktnega testa – plastelina. Preložimo ga na
papir za peko, spodaj pa podložimo desko. Pustimo ga 5 minut, da se ohladi.
Ohlajen domači plastelin zgnetemo, da dobimo gladko obliko. Ponudimo ga otrokom, zraven
pa lahko pripravimo otroške kuhinjske pripomočke ali razne bleščice in druge dodatke, da
spodbudimo njihovo domišljijo.

PLEŠEMO
Tudi v času dela od doma sodelujemo s Plesno šolo Zeko. Vabijo vas, da zaplešete oziroma
ustvarite svojo koreografijo na pesem Svet se vrti, ki je več kot primerna za ta čas, se
posnamete in jih razveselite s posnetkom.
https://www.youtube.com/watch?v=vRT-Xten1hs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jHFJf2_5FzDuaqObwm6QY7t12uJ8lrdccULf4T_7aSlZc6ZJllnfiAw

ZABAVAMO SE IN MIGAMO

RISTANC
Na površino z barvnimi kredami narišemo mrežo, v katero napišemo števila do 10.
Vsak otrok dobi plastični zamašek plastenke ali kamen za metanje.
Zamašek vrže v polje, in sicer iz mesta pred celotnim poljem. Nato do polja z zamaškom
odskače, ga pobere in odskače še nazaj.
Ob začetku igre je vseeno, v katero polje pade zamašek; če pa želimo igro otežiti, mora
zamašek pristati v prvem polju in nato naprej po vrstnem redu – na naslednji številki.
Kako se pomikajo do polja, v katerem je zamašek, je odvisno od oblike Ristanca. Pri obliki
polža po poljih skačejo z eno nogo ali sonožno, pri obliki ključa pa v enojno polje skačejo z
eno nogo, v dvojno pa skočijo z obema nogama hkrati.
Pomikanje po poljih lahko po želji tudi spremenimo.

GUMITVIST
K igri povabi mamo, ki ti bo zagotovo znala pokazati kakšen »skok«, saj je to igra njene
mladosti.
Če se igro igrajo trije igralci, dva gumitvist držita, eden pa skače. V kolikor si sam/a, si
pomagaš s stoli. Gumitvist daš čez dva stola. Če imaš možnost, ga daš okrog dveh dreves.
Ko igralec, ki skače, uspešno opravi nalogo, se igra oteži (gumitvist gre vedno višje –
navodila sledijo). Če mu naloge ne uspe opraviti, naredi napako in je tako »fuč«, ga zamenja
eden od igralcev, ki drži gumitvist.
V osnovni postavitvi, v kateri stojimo v razkoračeni stoji, imamo lahko tudi do deset stopenj:
višina pri gležnjih, pod koleni, nad koleni, pod zadnjico, v pasu, pod pazduho, ob vratu, z
rokami v višini vrha glave, nekateri pa se igrajo celo še višje, tako da roke še malo iztegnejo
nad glavo. Pri višinah, višjih od pasu, se igralci običajno dogovorijo, da se sme gumitvist tudi
nižati z roko. Pri igri »s stoli« ali drevesom prilagodi višino«.

NADALJEVANJE DELA: CVETOČE DREVO
Sadna drevesa so v polnem razcvetu. Tudi našemu cvetočemu drevesu izdelajmo papirnate
cvetove. Odstrani že prilepljene brste in prilepi čim več papirnatih cvetov.

RAZREZANKA/SESTAVLJANKA ZA NAJMLAJŠE
Didaktična igra je namenjena prepoznavanju števil do 10, prepoznavanju gradnika, pravilni
sestavi oblike … Seveda lahko vsebino prilagodite (lahko uporabite števila do 20, abecedo,
like, oblike …). Igra ima pomembno vlogo pri razumevanju temeljnih konceptov matematike.
Otrok skozi igro pridobiva številsko predstavo, kjer povezuje slikovno gradivo s številom.
Otrok prešteva različne predmete in jih polaga k ustreznemu številu ter sestavlja dele z
ustreznimi števili in predmeti. Otrok pravilno prepozna gradnik ali pravilo in nadaljuje
vzorec.
Za izdelavo rabimo papir, barvice, škarje, lepilo, kocko ter veliko ustvarjalne domišljije.
Izdelek naj izdeluje otrok, vi mu le pomagajte in ga usmerjajte.
Za lažjo predstavo lahko otrokom pokažemo prvotno obliko sestavljanke.
Z vami delimo nekaj primerov:

Končna sestavljanka

barvni trakovi v parih z različnimi vzorci

izrezani barvni liki
prazna mreža

barvna kocka
Nadaljevanje vzorca

Nadgrajevanje igre s spominom

