TEDENSKA DOMAČA NALOGA
Malo za šalo, malo zares vam tokrat nalagamo sledečo tedensko nalogo. Uživajte v njej!

TELOVADIMO SKOZI IGRO
IGRA »ZMIGAJ SE«
Navodila:
Igramo podobno kot »Človek ne jezi se«, le da ima ta igra še dodaten namen, da se zraven še
»zmigamo«.
Igralcev je lahko več (sedaj je idealen čas, da k igri povabiš tudi starše, brata ali sestro) ali pa
se igraš sam in na zabaven način narediš nalogo za šport.
Igraš z dvema figuricama, s katerima moraš priti do cilja. Kolikor pik vržeš, za toliko polj se
premakneš naprej. Ko prideš na določeno polje z vajo, jo naredi tolikokrat, kolikokrat piše v
navodilu.
Zabavaj se in zraven naredi nekaj koristnega še zase.
Skrbi zase, za svoje zdravje in dobro počutje. Čeprav si v šoli na daljavo, ne pozabi na igro in
sprostitev. Pojdi v naravo, na svež zrak, nastavljaj se sončnim žarkom, a pri tem odgovorno
upoštevaj vsa navodila, ki trenutno veljajo (omejitev druženja).

KUHAMO
1. PREKMURSKA GIBANICA V KOZARCU
SESTAVINE ZA 4 OSEBE:
10 dag mletih orehov
10 dag mletega maka
4 žlice skute
4 žlice sladke smetane
2 veliki jabolki
sladkor
malo mleka
cimet
limonina lupina
vanilijev sladkor

PRIPRAVA:
Pripravimo 4 kozarce. Zmlete orehe
zmešamo s sladkorjem po okusu in jih nasujemo na dno kozarca. Mak poparimo z nekaj žlicami
vrelega mleka, primešamo vanilijev sladkor in malo limonine lupinice ter z žlico naložimo po
orehih. Skuto zmešamo s smetano in rahlo sladkamo, naložimo na makov nadev. Jabolka
olupimo, naribamo, posujemo s sladkorjem in naložimo na skuto.
Kozarec lahko okrasimo s stepeno smetano.
Količine prilagodite velikosti kozarca, prav tako sladkajte po okusu. Če si boste dobroto
privoščili za malico, sploh ni potrebe po dodatnem sladkanju.
Na spodnji povezavi si lahko pogledate še en, malo drugačen recept za prekmursko gibanico v
kozarcu: http://www.goodlifestyle.si/recept-prekmurska-gibanica/

2. SLADOLED BREZ ZAMRZOVALNIKA

POTREBNE SESTAVINE ZA ENO PORCIJO:









2 ŽLICI SLADKE SMETANE
2 ŽLICI MLEKA
ŽLICA KAKAVA V PRAHU ALI 3 OREO PIŠKOTI
SOL
LEDENE KOCKE
VEČJA STEKLENA POSODA
STEKLEN KOZARČEK
KUHINJSKA KRPA

POSTOPEK:
V naprej si pripravi ledene kocke (npr. kocke iz dveh vrečk).
Če boš pripravil sladoled iz oreo piškotov, piškote najprej nadrobi na drobne koščke. V
steklenem kozarcu zmešaj mleko, smetano in kakav ali oreo piškote.

V večjo stekleno skledo nasuj ledene kocke. Vanjo položi steklen kozarec s sladoledno
mešanico – v večjo posodo sem dodala mešanico s kakavom, v manjšo pa mešanico z oreo
piškoti. Okrog kozarčkov nasuj še več ledenih kock in jih zelo posoli.

Obe posodi za eno uro prekrij s kuhinjskima krpama. Vmes, po 30 minutah, mešanico
premešaj.
Po eni uri boš opazil, da se je led delno stopil.

Na koncu bo led popolnoma staljen, mešanica v kozarčku pa popolnoma zamrznjena.

To je naš sladoled. Temnejši je iz oreo piškotov, svetlejši pa iz kakava. Lahko ga okrasiš s
sadjem in pripravljen je za postrežbo. Pa dober tek!

USTVARJAMO

ŽABE SVATBO SO IMELE

1.

POTREBUJEMO:








BARVNI PAPIR ( BEL, RDEČ IN ZELEN )
LEPILO ZA PAPIR
VROČE LEPILO
ZELENO BARVO (AKRIL ALI TEMPERA), ČOPIČE
ČRN FLOMASTER
ŠKARJE

Delo pa poteka takole:
Lončke oblepimo s časopisnim papirjem. Kose časopisnega papirja namažemo z lepilom .
Oblepimo lonček. Papir nato dobro pogladimo, da ni vidnih gubic. Počakamo, da se lepilo
dobro posuši.
Nato lonček dobro prebarvamo z žabje zeleno akrilno barvo.
Na zelen barvni list narišemo nožice - krake. Izrežemo jih iz papirja.
Za roke izrežemo zelene trakove, širine 1cm. Dolžino določimo glede na velikost lončka.

Na koncu z vročim lepilom prilepimo krake na lonček.
Oči izrežemo iz belega lista, na sredini naredimo črno pikico, kroga prilepimo na vrhu lončka.
Za nogi prilepimo ob spodnji rob lončka z vročim lepilom dve rožici.
Iz rdečega papirja izrežemo in prilepimo smejoča se usta.
Na sredino pa prilepimo še majhen rdeč nosek.
Evo, naša žabica je gotova. Upam, da ste uživali v izdelovanju. Zdaj pa si hitro naredite mini
gledališče in zapojte pesmico.

2. LUTKOVNO GLEDALIŠČE
Danes podajamo navodilo za izdelava mini gledališča, v katerem lahko ustvariš katerokoli
tebi ljubo pravljico.
Današnja je povezana s prihodom pomladi, rožicami in metulji.
Za izdelavo potrebuješ:
-

KARTON
BARVNE LISTE (ČE NIMAŠ USTREZNIH, JIH POBARVAJ SAM)
LEPILO, LEPILNI TRAK
ŠKARJE
RAVNILO
BARVICE

Koraki za izdelavo:
1. Na karton nariši mere (7 cm x 7 cm x 14 cm x 7 cm x 7 cm), višina je
poljubna (na sliki je 21 cm, kolikor je širina lista a4). Lahko pa vse mere
prilagodiš svoji velikosti kartona.

2. S pomočjo ravnila nariši črte in zapogni robove, kot so na sliki.

3. Tako, tvoje gledališče stoji! Poljubno ga prelepi z barvnim papirjem ali pobarvaj.
Izreži še 3 metulje, nekaj oblačkov in sonce ter karton 28 cm x 7 cm za travo.

4. Izdelaj lutke – metulje in sonce z lepilnim trakom prilepi na barvice, z oblaki pa
prekrij nebo tvojega gledališča.

5. Gledališče po želji okrasiš.

Tvoje gledališče je nared za predstavo. Zraven prilagamo idejo, po kateri lahko zaigraš
lutkovno predstavo.
Trije metulji – češka ljudska
Po trati so letali trije metulji. Eden je bil rdeč, drugi bel, tretji rumen. Imeli so se radi. Skupaj
so letali, skupaj sedali na cvetove, skupaj hodili spat. Nekoč je začelo deževati.
Metulji so zleteli k rdečemu maku in ga prosili: »Skrij nas v svoj svet, da se ne zmočimo!«
Mak je rekel: »Rdečega skrijem, ostala zletita drugam!«
Rdeči metulj je odvrnil: »Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho.«
Metulji so zleteli k beli marjetici in jo prosili: »Skrij nas v svoj cvet, da se ne zmočimo!«
Marjetica je rekla: »Belega vzamem, ostala poletita drugam!«
Beli je dejal: »Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho.«
Metulji so zleteli k rumenemu tulipanu in prosili: »Skrij nas v svoj cvet, da se ne zmočimo!«
Toda tulipan je rekel: »Rumenega skrijem, ostala poletita drugam!«
Rumeni pa je odvrnil: »Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho.«
Takrat so se pretrgali oblaki. Prikazalo se je sonce. Nasmehnilo se je vsemu svetu. Metulji so
se posušili. Spet so skupno poletavali s cveta na cvet.
Prilagamo tudi pesmico, ki jo lahko uporabiš med predstavo.

METULJČEK CEKINČEK
METULJČEK CEKINČEK
TI POTEPINČEK
KJE SI PA BIL?
PRI MAJCENI CVETKI
DROBNI MARJETKI
MEDEK SEM PIL.
POTEM PA ŽELODČEK
POLN KOT SODČEK
BIL JE NALIT.
SEM REKEL MARJETKI
DROBCENI CVETKI
ZDAJ SEM PA SIT.

3. ZGIBANKA
Ob pomoči posnetka, katerega spletno povezavo prilagamo, si naredi čisto svojo zgibanko.

https://www.youtube.com/watch?v=_vUrw7mC7dY&fbclid=IwAR3RwCYkJREKZ78vYgwytK0e6yd1e_lpcgZmTo2xGdoNDIkgHw4cKu9cQY&app=desktop

OB IGRI SE SPOMINJAMO MINULEGA DNEVA ZEMLJE
22. april je dan, ko obeležujemo svetovni dan Zemlje. Na ta dan se odvijajo različni dogodki
za osveščanje glede varovanja okolja na Zemlji.
V ta namen vam predstavljam igro tombola s pridihom dneva zemlje.
(VIR: https://www.artsyfartsymama.com/2017/04/free-printable-earth-day-bingo.html)

ZA IGRO POTREBUJEŠ:
- LISTKE ZA KLICANJE
- IGRALNE KARTICE
- GUMBE/KAMENČKE/ZAMAŠKE
- VREČKO

Listki za klicanje in igralne kartice so dostopni na:
https://drive.google.com/file/d/0B3TmdKv-sx60SzNoVnRPMDlxalE/view

Priprava na igro:
1. Listke za klicanje in igralne kartice natisni. V kolikor nimaš možnosti, na liske nariši
slikice, kot je prikazano na spletni strani.
2. Listke za klicanje razreži, jih prepogni na pol in daj v vrečko.

Potek igre:
Vsak igralec dobi svojo igralno kartico, na kateri so sličice. Ko klicalec (oseba, ki je zadolžena
za to, da žreba sličice), pokliče sličico, jo igralci, ki imajo to sličico na svoji kartici, prekrijejo.
Ko ima igralec vodoravno, navpično ali diagonalno pokritih vseh pet sličic, ima tombolo in
zakliče »tombola«. Če ima igralec tombolo na mestu free, za zmago potrebuje le štiri pokrite
sličice. Zmagovalec dobi eno točko in igra se ponovno igra od začetka.

