Dragi učenci,
za vami je že cel teden učenja na daljavo, verjamem, da vam je šlo odlično …
Če vam je zmanjkalo idej kaj početi v popoldanskih urah, ko bi se skupaj družili v
podaljšanem bivanju, vam posredujem nekaj zamisli.
Ne pozabite, v sredo, 25. marca, naše mamice praznujejo materinski dan. Zahvalite se jim.
Zlate so 😊
Bodite zdravi, svoj prosti čas pa izkoristite za stvari, ki jih imate radi.
Učiteljica Tadeja

PROSTI ČAS V KUHINJI
PRIPRAVITE MIZO ZA KOSILO ZA CELO DRUŽINO
Ponovite pomen in pravila higiene rok pred in pri jedi za preprečevanje bolezni –
koronavirusa.
Poglej si posnetek kako pripraviš pogrinjek v obliki pahljače, naj bo današnje kosilo bolj
slavnostno:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9h17pm6pKNM&feature=emb_logo

PRIPRAVI SIRUP ZA ŠE BOLJŠO ODPORNOST TVOJEGA TELESA
3-5 velikih žlic cvetličnega medu
3-5 limon - stisnimo sok
2 žlici naribanega ingverja
(Pri ribanju prosi za pomoč odraslo osebo. Ingver moraš pred ribanjem olupiti – nasvet: Olupiš ga lahko s
pomočjo velike žlice – potegni po lupini z žlico in lupino preprosto postrgaš dol.)

Vse sestavine dobro zmešaj in jih hrani v steklenem kozarcu v hladilniku. Sirup je
uporaben več dni.
UPORABA: 2x dnevno zaužijte eno čajno žličko sirupa, lahko ga vmešate tudi v topel
(ne vroč) čaj.
Priporočam ga, ker je preizkušen recept. Ob rednem uživanju zagotovo ne boš
prehlajen-a!

USTVARJANJE DOMA
IZDELAJ STOJALO ZA PISALA
Da bo učenje doma zabavnejše, si iz tulcev od toaletnega papirja, papirnatih brisačk
izdelaj lonček za pisala. Okrasi ga s kolaž papirjem ali čisto po svoji želji.

VOŠČILNICA ZA MATERINSKI DAN
Na povezavi si oglej kako izdelaš voščilnico s tulipanom.
Polepšaj dan tvoji mamici (Ne pozabi: 25. marec je materinski dan).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vT0Bv364rsE&feature=emb_title

PROSTI ČAS ALI IZZIV ZA VSO DRUŽINO 😉



Nauči se zapeti in zaplesati: Za lepši svet

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=FXI8aGhNTaA&t=27s



Igrajte se čim več družabnih in miselnih iger.

SPROSTITEV
Za sprostitev prisluhni čudoviti meditacijski pravljici:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sblky_qeQb8&feature=emb_logo

