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O svoji najljubši igri ali športu zberi pomembne podatke in jih predstavi v obliki miselnega
vzorca, ki ima naslov MOJA NAJLJUBŠA IGRA (naj ti pomagam … kje se igraš, s kom, kaj
potrebuješ za to igro …).
V miselnem vzorcu vedno zapišemo samo bistvene stvari!
Miselni vzorec nalepi/napiši v zvezek.

Moja najljubša igra

Druga naloga za torek pa je:
V zvezek napiši naslov Moja najljubša igra (šport).
Na kratko opiši svojo najljubšo igro ali šport. Pomagaj si z miselnim vzorcem, ki si ga prej
oblikoval/-a.

TJA
1. Če še nisi, si poglej novice tedna:

https://www.youtube.com/watch?v=irRqm-vQiG0&t=20s
2. Reši vajo bralnega razumevanja spodaj. Če nimaš tiskalnika v zvezek samo preriši
razpredelnico s številkami od 1-6 in zraven zapiši črke NASLOVA, ki bi ustrezal
posameznemu delu besedila.

ŠPORT – učenke
- Sprehod in tek (poljubno izmenjuj hojo in tek)
- Po sprehodu oz. teku malo zapleši ali izvedi vaje za moč (lahko tudi oboje):
PLES:
https://www.youtube.com/watch?v=7X8eftN2mv0&list=PLV_8IqZFaGdssIs0yQMTRuczv06sVQbNP
VAJE ZA MOČ:

(Ponovi vsaj 2-krat in bodi pozorna na pravilno izvedbo.)

https://www.youtube.com/watch?v=dF4X0LFvjGs

Ne pozabi na pitje vode!
Lep dan! Učiteljica Janja
TIT

Nadaljujemo z obravnavo obdelave lesa, spoznali bomo načine spajanja lesenih delov v celoto
(izdelek).
V učbeniku najdeš to poglavje na straneh 87 – 88.
Tvoja naloga je, da prebereš vsebino učnega gradiva OBDELAVA LESA – spajanje (učno
gradivo najdeš v spletni učilnici) ter si vsebino zapišeš v šolski zvezek. Če imaš možnost,
lahko tudi prilepiš fotografije.

ŠPORT – učenci
Dober dan,
tečemo in hodimo približno 20 min, planet tv Svetovni prvak s kavča - 3. trening
Lp, učitelj Bojan
GOSPODINJSTVO
Nekateri učenci ste že pridno zavihali rokave in pomagali staršem pri kuhanju. Tako sem že dobila
nekaj fotoutrinkov vašega dela pri kuhanju. Če je kuhanje komu predstavljalo težavo, potem vsaj
POMAGAJ STARŠEM PRI PRIPRAVI SESTAVIN ZA JEDI; npr.: pojdi v klet po krompir, ga operi, olupi
nareži; očisti zelenjavo in jo nareži na kocke, s katerimi bo zadovoljna tudi mami/ati, sesekljaj
čebulo…😊
PO OBROKU POSPRAVI MIZO, ZLOŽI POSODO V POMIVALNI STROJ ALI JO POMIJ NA ROKE;
POSPRAVI ČISTO POSODO V OMARE…

Kdor pa ima željo po čisto pravem kuhanju, so tule ideje, ki so jih v prejšnjem tednu pripravili vaši
sošolci. Kdo? Pokličite se in se pozanimajte… 😊
Mogoče vam zaupajo svoje recepte…
Prilagam recepte, ki sem jih našla na spletu. Vsak recept pa lahko tudi spremeniš, kaj dodaš…

Še vedno pa je dobrodošlo, če ponoviš POVZETKE SNOVI ob zaključku sklopov v učb., od str. 32 dalje.
Želim ti veliko uspeha pri kulinaričnem ustvarjanju, učiteljica Andreja.

IDEJE SOŠOLCEV:
MESNA LAZANJAhttps://www.kulinarika.net/recepti/mesne-jedi/klasicna-mesna-lazanja/14392/
RIŽOTA S PIŠČANCEM IN ZELENJAVO https://www.mojirecepti.com/recept/rizota-s-piscancjimmesom.html
RIČET S KLOBASOhttps://okusno.je/recept/ricet-s-klobaso
SLADICA: ROGLJIČKI S ČOKOLADNIM NADEVOM (Z
NUTELO)https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/cokoladni-rogljicki/20706/

MOJI PREDLOGI:
TESTENINE S POLJUBNO OMAKO (BOLONJSKO, MILANSKO, CARBONARA…)
https://okusno.je/recept/spageti-z-bolonjsko-omakohttps://www.kulinarika.net/recepti/omake/omaka-za-spagete-po-milansko/14868/
https://okusno.je/recept/spageti-carbonara-s-smetano
PASULJ https://www.kulinarika.net/recepti/enoloncnice/pasulj/1670/

