PONEDELJEK 16. 3.
1. Dnevna križanka
https://www.4ezi.com/ezisoftware/projects/krizanke/zanajmlajse.asp

2. Zrcaljenje – igra komunikacije
Potek igre: Igra poteka v dvojicah. Partnerja se postvita z obrazom drug proti
drugemu. Počasi se začneta gibati in vsak poskuša biti zrcalna slika drugega.
Igro ponoviš z drugim partnerjem.

TOREK 17. 3.
1. Kaj je spremenjeno? – igra opazovanja in zaznavanja
Potek igre: Igra poteka v dvojicah. Postavita se z obrazom drug proti drugemu
in se pol minute skrbno opazujta. Potem se obrnita s hrbtom drug proti
drugemu. V pol minute na sebi spremenita 1 stvar. Nato se ponovno obrnita
drug proti drugemu in skušajta ugotoviti v čem sta se spremenila. Zamenjajta
partnerja. Težavnost lahko stopnjujete tako, da v 1 minuti na sebi spremeniš 3
stvari. V tem primeru se tudi čas opazovanja podaljša na 1 minuto.
2. Dnevna križanka
https://www.4ezi.com/ezisoftware/projects/krizanke/zanajmlajse.asp

3. Just dance
https://www.youtube.com/watch?v=G74_o_43_RQ

SREDA 18. 3.
1. Kaj je spremenjeno? - igra opazovanja in zaznavanja
Potek igre:: Igra poteka v dvojicah. Postavita se z obrazom drug proti drugemu
in se pol minute skrbno opazujta. Potem se obrnita s hrbtom drug proti drugemu.
V pol minute na sebi spremenita 1 stvar. Nato se ponovno obrneta drug proti
drugemu in skušata ugotoviti v čem sta se spremenila. Zamenjajte partnerja.
Lahko stopnjujete težavnost tako, da v 1 minuti na sebi spremenite 3 stvari.
2. Dnevna križanka/ sreda 18.3. – interaktivna didaktična igra za najmlajše
https://www.4ezi.com/ezisoftware/projects/krizanke/zanajmlajse.asp

3. Ples s predmetom na glavi – igra za razvijanje ravnotežja
Potek igre: Izberemo nek predmet, s katerim se ne moremo poškodovati in se
ne poškoduje, če pade na tla. Položimo ga na glavo in z njim plešemo. Lahko
merimo čas, kako dolgo smo uspeli plesati s predmetom na glavi. Plešemo
lahko na različno glasbo in merimo čas. Čase med sabo primerjamo in
ugotavljamo, ob kateri glasbi nam je predmet dlje ostal na glavi.

ČETRTEK 19. 3.
Didaktična igra: 1,2,3, VSE SE RAZPRŠI!
Potek igre: Vsak igralec potrebuje pisalo in list papirja, na katerega nariše tabelo z
razdelki: IME, PRIIMEK, ŽIVAL, RASTLINA, MESTO, DRŽAVA, PREDMET. Najmlajši
igralec zakliče: » 1,2,3, vse se razprši!« Ob tem vsi igralci pokažejo poljubno število
prstov na eni ali obeh rokah. Števila prstov seštejete in izberete črko po abecedi. Če
število presega števko 25, štejete črke spet od začetka (primer števka 27, črka je B).
Nastavite peščeno uro ali štoparico. Ko prvi konča, imajo ostali še 1 minuto časa, da
dokončajo. Preglejte besede in jih ovrednotite:
pravilna beseda je vredna 10 točk
če imata 2 ali več enako besedo, zapišete 5 točk,
če ima samo eden pravo besedo piše od vsakega igralca po 5 točk. (primer: če je 5
igralcev, piše 25 točk ).
Poiščite besede za 10 različnih črk, na koncu preštejte oz. seštejte točke, primerjajte
rezultate in ugotovite, kdo je zbral največ točk. Nagradite ga.

IME

PRIIMEK ŽIVAL RASTLINA MESTO REKA

PREDMET TOČKE

SKUPAJ:
.

PETEK 20. 3.

DEKLICA Z VŽIGALICAMI
Po pravljici H. C. Andersena

Bil je zadnji zimski večer v letu. Snežilo je in bilo je
strašno mraz. V tem hudem mrazu in temi je po
zasneženi cesti z bosimi nožicami stopicala drobna
deklica. V starem predpasniku je nosila veliko škatlic
vžigalic, droben sveženjček pa je držala v roki. Ves
dan je prodajala vžigalice, pa jih ni hotel kupiti
nihče. Ker ni prodala še niti ene škatlice vžigalic, se
ni upala domov, saj bi jo hudobni oče prav gotovo zlasal.
Lačna in prezebla se je v temi že vsa obupana le s težavo še prestopala. Po vseh ulicah se je širil vonj
po dišeči praznični hrani in njene misli so se začele sukati samo še okoli tega. Ker je bila že močno
utrujena, hudo lačna in prezebla, se je hotela samo za trenutek odpočiti, zato je sedla v zavetje neke
hiše. Drobni in premrzli nožici je podvila podse, a jo je vseeno zeblo. Iz škatlice je vzela vžigalico in jo v
upanju, da se bo vsaj malo pogrela, prižgala. Ogenj je tako lepo gorel in tako prijetno grel, a kaj, ko je
vžigalica prehitro ugasnila. Začela je prižigati vžigalico za vžigalico in zraven sanjariti o topli sobi s
kaminom, mizi polni mamljive hrane, okrašeni božični jelki, pod katero so darilca za otroke in o babici,
ki je bila edina dobra z njo, ko ji je umrla mamica. Žal pa tudi babice že dolgo ni bilo med živimi.
Ko je premražena deklica prižgala zadnjo vžigalico, je v soju svetlobe uzrla podobo mile in ljubeznive
umrle babice. Od veselja je vzkliknila: »Oooo, babicaaaaaa, vzemi me s seboj!« Babica je vzela drobno
deklico v naročje in skupaj sta poleteli v nebo. V toplem babičinem naročju deklica ni več čutila niti
mraza in niti lakote.
V zgodnjih jutranjih urah drugega dne pa so mimoidoči ljudje našli zmrznjeno sedečo drobno deklico
s smehljajem na ustnicah in dogorelo vžigalico v roki. Ljudje so žalostno dejali: »Hotela se je ogreti!«
Nihče med njimi pa ni slutil, kolikšno veselje in toplino je v zadnjih trenutkih svojega življenja doživela
deklica s staro babico.

Kako bi ti končal pravljico, da bi bil srečen konec? Svoje razmišljanje zapiši in ga ilustriraj.

