Zmorem
tudi sam
(zabavne aktivnosti)

1. Pripravi svojo jed
Odloči se, katero jed boš pripravil/a.
Preveri, če imaš doma vse potrebne sestavine.
Za kuharski recept pobrskaj v kuharski knjigi ali na spletu.
Natančno si preberi recept.
Pripravi si prostor, vse potrebne sestavine in pripomočke.
Po korakih pripravi jed.
Postrezi jo.
Pospravi kuhinjo.

Pri kuhanju pazi, da si ne izbereš preveč zahtevne jedi.
Tudi odrasli vč asih niso kos vsem jedem. Če ti kaj ne bo
šlo po načrtiš, pa za čisto majhno pomoč ali nasvet le
prosi starše.

2. Vzgojim svojo rastlino
POTREBUJEŠ:
-

KARTONASTI TULEC
ŠKARJE
NEKAJ ZEMLJE
SEMENA (NPR. PARADIŽNIKA, PAPRIKE, ČILIJA...)

Postopek:
Tulec na štirih straneh zareži in zvij tako, da dobiš
posodico. Namesto tulca lahko uporabiš tudi lonč ek za
sajenje rastlin (če ga imaš doma na voljo).
Vanjo nasuj zemljo, dodaj seme in zalij. Opazuj kaj se
dogaja z rastlino. Ne pozabi, da moraš rastlino zaliti
vsak dan.
Ko semena vzklijejo, jih skupaj s papirnato posodico
posadi na vrt ali v korito.

In si že postal
Pravi vrtnar/
vrtnarka!! :)

3. Izvedi č arovnijo
Nauč i se č arovniški trik in z njim preseneti
svojo druž ino !
PRIPOMOČKI: ČASOPISNI PAPIR
NAVODILA ZA IZVEDBO:
V spodnjem videu čarodej Gunther
Schnell predstavi trik s papirjem.
Oglej si trik in izvedi čarovnijo.
https://klip.si/video/preprost-carovniski-trik-s-casopisnim-papirjem-kiga-lahko-izvede-prav-vsak

lahko na internetu najdeš še več čarovniških
trikov, se jih nauč iš in doma izvedeš svojo č isto
pravo č arovniško predstavo. 

4. Izvedi eksperiment
POTREBUJEŠ:
-

KOZAREC
BARVAST PAPIR
ŠKARJE
VODO

NAVODILA ZA
IZVEDBO:
Na spodnji spletni povezavi
si poglej Cevkov poskus: Cvet se odpre.
https://www.youtube.com/watch?v=zgjXduKgfw0

Poskus izvedi tudi sam/a.
Papirnati cvet zacveti, ko ga položimo na površino vode.
Zapiši, zakaj se to zgodi.

Še nekaj poskusov, ki jih lahko pogledaš ali tudi izvedeš
(če želiš ):
-

Tuš

-

Topla in hladna voda sta sprti

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

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

-

Mavrica v vodi

-

Žejne papirnate brisače

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

https://www.youtube.com/watch?v=ejS8CLaKpW8

5. Pomagam staršem – skrbim
za stanovanje
Verjamemo, da v teh časih tudi tvojim staršem ni lahko, saj
hodijo v službo ali pa delajo od doma, tebi pomagajo pri
šolskem delu, skrbijo za gospodinjstvo... veseli bodo, če jim
boš olajšal/-a delo in jim priskoč il/-a na pomoč .

Izberi si vsaj eno (lahko pa tudi več ) opravilo in
razveseli svoje starše.

Ne skrbi, ne potrebuješ izvesti
vseh nalog...izberi si le tiste ki
so ti všeč.
Lahko nam na mail pošlješ
kakšno zanimivo fotografijo
izvajanja aktivnosti. (pošlji na mail
svoji OPB uč iteljici
spelastusy@gmail.com)

ali

na

mail

Želimo ti veliko užitkov ob
izvajanju aktivnosti! :)

PRIPRAVILA: Špela Štusej

