TEDENSKA NALOGA – BODIMO PRIJAZNI (mesec april)
NED

PON

TOR

SRE

ČET

PET

SOB

TELOVADIMO
Vreme je pravo, da se odpravimo v naravo, tokrat z rolerji, skirojem ali kolesom. Pri tem pa ne
pozabite na zaščitno opremo (ščitnike in čelado). Na spodnji povezavi si lahko pogledaš nekaj
trikov.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=qVT0hbVovjU&feature=emb_logo
Vse tiste, ki radi igrate UNO, pa vas tudi ta teden čaka VADBA Z UNO KARTAMI:

VADBA
MED IGRO Z UNO KARTAMI IZVAJAJ GIBALNE NALOGE. ŠTEVILO PONOVITEV
DOLOČITE SAMI PRED PRIČETKOM IGRE.

ZELENA: TREBUŠNJAKI

RUMENA: IZMENIČNI IZPADNI KORAKI

MODRA: POČEPI

RDEČA: JUMPING JACKS

+ KARTE: VOJAŠKI POSKOKI

KUHAMO KOSILO

ŠPINAČNA JUHA

Recept najdeš na spodnji povezavi

https://m.planet-lepote.com/recept-za-spinacno-juho/

LANGAŠ

Za pripravo potrebujemo:









500 g moke
20 g kvasa
½ pecilnega
1 jajce
2 žlički soli
2 žlički sladkorja
1 navadni jogurt
1 dl mleka

Moko presejemo v posodo in na sredini naredimo jamico, v katero nadrobimo kvas. Kvas
potresemo s sladkorjem in prelijemo z mlačnim mlekom. Ko kvas začne vzhajati, dodamo
vse ostale sestavine in omesimo testo. Testo pustimo vzhajati 30 minut, nato ga razdelimo
na 6 delov, ki jih razvaljamo in na obeh straneh zlato rjavo ocvremo v vročem olju. Ocvrt
langaš odcedimo na papirnatih brisačkah, potem pa še toplega serviramo na krožnik.
Premažemo ga lahko s česnovo vodo in/ali obložimo s poljubnimi dodatki, kot so kisla
smetana, nariban sir in drugo.

IGRE ZA VSO DRUŽINO
Pravila iger so sledeča: Tekmuje posameznik proti posamezniku, lahko dva proti dva … Igre
trajajo 60 sekund, torej tisti, ki nalogo opravi v krajšem času, je zmagovalec. Potrebujete torej
štoparico, nekaj pripomočkov in veliko dobre volje. Da bo bolj napeto, lahko igre tudi
točkujete, npr. zmagovalec 3 točke poraženec 0 točk …

1. Piramida
Potrebuješ: 21 plastičnih kozarcev
Cilj: v 60 sekundah ali manj sestavi 21 plastičnih kozarcev v piramido in jih zloži nazaj v kup.

2. Preloži
Potrebuješ: 21 plastičnih kozarcev, gumico
Cilj: z gumico označi kozarec in ga daj na vrh kupa. V 60 sekundah ali manj jih zloži enega za
drugim, dokler označen kozarec ni spet na vrhu.

3. Stolp
Potrebuješ: 4 plastične kozarce, 3 listke
Cilj: v 60 sekundah ali manj izvleci listke tako, da dobiš kup štirih kozarcev.

4. Popihaj
Potrebuješ: 10 plastičnih kozarcev, balon
Cilj: kozarce postavi v vrsto. V 60 sekundah ali manj odpihni kozarce iz mize, s pomočjo zraka
iz balona.

5. Prenesi me
Potrebuješ: 5 plastičnih kozarcev, balon
Cilj: v 60 sekundah ali manj prenesi kozarce z napihovanjem balona z ene na drugo stran mize.
Nenapihnjen balon daš v kozarec, začneš pihati tako dolgo, da napihnjen balon drži kozarec in
takrat ga lahko prenašaš.

6. Vas, mesto, država
Pripomočki: list papirja in pisalo za vsakega igralca
To igrico zagotovo poznate. Sodeluje lahko vsa družina. Tekmujete, kdo bo našel več besed
na določeno črko. Igre je konec, ko prvi, ki najde vse besede na določeno črko, zakriči STOP!
Nato nalogo točkujete. Če imaš edini najdeno pravilno besedo, dobiš 20 točk, če besede nisi
našel, dobiš 0 točk. V kolikor ima vsak član najdeno besedo in je pravilna, dobi vsak po 10
točk. V kolikor ima več članov isto besedo, dobi vsak 5 točk. Ne pozabi na veliko začetnico!
Izdelate si podobno tabelo in naj se zabava začne.
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PREDMET

USTVARJAMO
1. Okvir za slike
Zagotovo imate doma slike, risbice, spomine in podobno, za katere vam je zmanjkalo prostora
v albumih ali okvirjih. Danes vam bomo pokazali, kako si lahko čisto preprosto izdelate svoj
okvir za slike. Da pa bo spomin na »korona virus« večen, imamo za vas »nalogo«, in sicer da
ustvarite sliko na situacijo, v kateri smo se znašli (torej korona virus), in jo ovekovečite z
vašim okvirjem.
Postopek:
1. Nariši risbo na temo »korona virus«
2. Iz kartona izreži malo večji kos, kot je tvoja nastala risba
3. Na zadnjo stran kartona prilepi podstavek

Svojo sliko, risbo, pobarvanko ali podobno nalepi na karton. Po želji lahko okvir/rob
kartona okrasiš z raznimi oblikami, nalepkami, ga pobarvaš s tempera barvami …
Uporabi svojo domišljijo in predvsem uživaj v ustvarjanju spominov. 

2. Nadaljevanje dela: Cvetoče drevo
Sadna drevesa bodo počasi odcvetela in čedalje bolj zelenijo. Tudi mi dopolnimo naše
cvetoče drevo. Potrebujemo papir zelene barve, škarje in lepilo. Izrežemo liste in jih
prilepimo na veje našega drevesa. Opazujemo cvetoče drevo v naravi, kako se bo iz cvetov
začel razvijati plod.

3. Na vrt!
Deček in deklica sta se odpravila na vrt. Kaj drži deček v svoji desni roki? Kaj pa
deklica v svoji levi roki? Česa deček nima v svoji desni roki? Kaj ima deklica v svoji
desni roki? Kaj misliš, zakaj imata na glavi klobuke? Kaj je za dečkom in deklico? Kaj
drži fantek pred seboj? Kaj drži deklica ob sebi? Kaj bosta posadila? Tudi ti se odpravi
na vrt, nekaj zasadi, neguj z zalivanjem in opazuj, kako bo raslo. Med prvo in drugo
ilustracijo je 10 razlik. Poišči jih.

VAJE RAČUNANJA SKOZI IGRO ZA NAJMLAJŠE
Prilagamo vam nekaj predlogov, kako lahko starši, skupaj z otroki, pripravite zanimivo igro
za vaje štetja in računanja do 20!

