Lep pozdrav učencem OPB 6. razred
Pošiljam aktivnosti za 8. teden, ki jih lahko izvajate doma.
1.

Naloga

Nekaj vas je bilo prisotnih pri vaji s pomočjo fotogovorice. Pri tej vaji se uporabljajo fotografije različnih
motivov. Nekaj takšnih fotografij imam, želela bi pa narediti še zbirko z vašimi fotografijami. Zato vas
prosim, da si vzamete nekaj časa in naredite kakšen poseben posnetek. Lahko je posnetek iz narave, lahko
karkoli drugega, lahko je posamezen predmet, lahko oseba. Zanimive so fotografije, ki v vas vzbudijo
posebne občutke in razpoloženja.
Nekaj najizvirnejših fotografij bom izbrala, jih dala razviti in bodo za uporabo v prihodnje pri delu s
fotogovorico.
Veselim se vaših posnetkov in izvirnosti.

2.

Naloga

Odmor ob umirjeni glasbi
Izberi kakšno primerno, umirjeno glasbo in se v odmoru med učenjem umiri ob njej.

3.

Naloga

Pošiljam vam nekaj ugank, za katere upam, da vam
ne bodo delale preveč težav.
Rešitve ugank pričakujem na svoj mail.
Sledi nagrada.

1. Je tanek, iz gume
in veliko zraka.
Samo, če je privezan,
te počaka.

2. Veliko lukenj, in en ročaj,
pri njem tak je običaj,
da skozi vodo on spusti,
drugo pa vse zadrži.

4. Okrogel in puhast

5. Skromna neznatna

veliko dlačic ima.
Z njim se lepša
kapica.

se skriva v travi.
Po moči pa zraste
čez noč za dve glavi.

7. Če putki strešico odbiješ,
južni sadež brž odkriješ.

8. Čeravno jo spoštujemo,
prav grdo z njo postopamo,
lase ji vse porujemo,
obleke jo oropamo,
nato jo brez pomislice
obesimo na vislice.
.

10. Če imeli bi motorje,
nas vozili bi v vesolje.
Zdaj letijo le na tla,
kadar jesti kdo ne zna.

3. Je debela, okrogla
in na njivi leži,
saj viseti ne bi mogla.
Ko na jesen dozori,
kmet vesel in dobre volje
si iz nje pridela olje.
6. Obleka na obleki,
a kje ima telo?
Kdor skuša ga odkriti,
oči ga zapeko.

9. Kateri hočejo moja jabolka jesti,
ni treba nikoli jim mene otresti,
le deblo poderi, pod mano
poberi.

4. naloga

Gibanje
Danes vam dajem v izziv, da preizkusite igro Ristanc.
Igra Ristanc:
ŠT. IGRALCEV: dva ali več, lahko tudi eden
PRIPOMOČKI: kreda
Na asfalt s kredo narišemo ristanc. Izza črte vržemo kamenček v 1. polje. Nato skačemo po oštevilčenih
poljih. Če je en kvadratek, vanj skočimo z eno nogo. Na desetki se obrnemo in nazaj grede poberemo
kamenček. Če kamenček pade na črto ali če stopimo pomotoma na tla, gremo še enkrat od začetka,
drugače nadaljujemo s številko 2 in tako dalje do 10.
Vir: http://igramose.blogspot.com/p/gibalne-igre.html

Želim vam lep teden in pričakujem povratne informacije na mail:
stanislava.nidorfer@os-selnica.si

Učiteljica Stanka Nidorfer

