ZDRAAAAVO
Danes bomo ponovno šport razdelili na več delov. Torej pred celotnim poukom se malce zmigaj…
potem pa še po vsaki uri ponovno. Kako bomo končali ? Preprosto spet s temle:
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&fbclid=IwA
MAT: Še vedno smo pri simetriji. V dz naredi stran 58 in v RI – 1. Del,naloge iz
simetrije, če jih še nisi rešil. Delaš lahko tudi naloge na Ucim.se, 2.r. matematika, geometrija:
Potapljanje ladjic, Metulj, Kaj bo nastalo in Gusarski zemljevid. Lahko pa jih prihraniš tudi za jutri.
In že odplešeš eno …
SLO: Ponovno si preberi besedilo na strani 81 – delovni zvezek – otroci. Odgovori na vprašanja na
naslednji strani. Pri sedmi nalogi poveži dele povedi in jih lepo prepiši v zvezek s pisanimi črkami
seveda. Napiši še kratek sestavek, kam bi šel na počitnice. Danes preberi ljudsko šalo Zajček in
nabodala iz Cicibana. Na kratko zapiši, kaj si misliš o njej. Žalostna bom, če boš napisal samo, Bilo mi
je všeč. In zaskrbljena, če boš napisal deset povedi.

Sedaj se pa že dolgo nisi zmigal ….
SPO: Prepišeš vse razen navodil. Same rešitve se čudno berejo… kaj je že tukaj hotel ?
PRIPOMOČKI ZA GIBANJE
Ljudje si pri gibanju pomagajo s pripomočki, ki jim gibanje omogočajo, lajšajo, pospešijo, upočasnijo
ali popestrijo. Nekatere pripomočke uporabljamo pri učenju gibanja.
Ko se učimo plavati uporabljamo: (dopolni) _____________________________________________
Pripomočki za hojo: ________________________________________________________________
Pripomočki, ki nam gibanje popestrijo: _________________________________________________
Če potiskaš vodo nazaj, plavaš ali pluješ ______________ (Naprej ali nazaj?)
Kaj premikaš pri hoduljah in kaj pri berglah? ____________________________________
Vstavi besedi noge ali roke. Bergle so podaljšane___________, hodulje pa podaljšane ___________.
Kaj se premika pri invalidskem vozičku? ________________________________________
Izpolni razpredelnico – označi s × na kakšne načine se lahko premikaš s pomočjo pripomočkov. Tri
pripomočke še dodaj:
skačem
kolo
hodulje
kolebnica

hodim

letim

se vozim

padalo

Sedaj si res lahko daš duška. Bravo… pa odpleši spet in še kako po želji.
Se bereva jutri. Lepo se imej.

