Knjiga moja prijateljica
1. NAREDI SVOJO 3D KNJIGO V OBLIKI JABOLKA
Naredi svojo knjigo, ki bo različnih barv in polna lepih misli ali slikic. Knjigo
lahko narediš zase ali za nekoga v svoji družini in mu tako polepšaš dan.
Potrebuješ: trši barven papir ali kolaž papir, škarje, lepilo, spenjač, pisalo.
Postopek: iz barvnega papirja izreži 6 jabolk. Jabolka položi eno na drugo in jih
spni s spenjačem na vrhu, na sredini in na dnu. Prepogni jabolko na pol, tako da
bo videti kot knjiga. Na vsako stran napiši različne citate, misli ali slike. Na vrh
jabolka lahko prilepiš še pecelj iz rjavega papirja.
Primeri lepih misli: VEDNO VERJEMI VASE. BODI DOBER PRIJATELJ. ZAKON SI!
IMEJ LEP DAN. PAZI NASE IN OSTANI ZDRAV.

2. NAREDI POŽREŠNO GOSENICO
Naredi dolgo gosenico na traku, ki ti bo pomagala se naučiti: dneve v tednu,
barve, letne čase, števila,...
Potrebuješ: trši papir različnih barv ali kolaž papir, bel papir, voščenke, barvice
ali flomastre, škarje, lepilo, spenjač.
Postopek: za dolg trak uporabi rumen papir. Za daljšo gosenico spneš več
rumenih delov skupaj. Izreži glavo gosenice iz rdečega papirja ter ji nariši oči in
usta. Iz zelenega papirja izreži telesa gosenice, ki se bodo prepogibala. Telesa
izreži in jih prepogni. Na zunanji in notranji strani napiši besedilo. Telesa prilepi
po celotni dolžini rumenega traku.

3. PREBERI DOBRO KNJIGO OB SKODELICI TOPLEGA NAPITKA
Doma se ti verjetno skriva kje kakšna dobra knjiga, ki si jo že dolgo želiš prebrati
ali pa na spletu poišči kakšno brezplačno e- knjigo ali audio knjigo, ki ti bo všeč.
Udobno se namesti v naslonjač. Še prej pa si pripravi svoj najljubši napitek: čaj,
kakav, mleko.
Brezplačne e- knjige:
https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacne-e-knjige-za-otroke/
https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/
https://eknjige-junior.si/?gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZoek6Tp3etgRGOWJ5Et041fjM9E_XiUqF6GgLeB6_AFVewzjZImi4aAoF0EALw_wcB
https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/pravljice

4. S STARŠI IGRAJTE PRED-BRALNE ZABAVNE IGRE
S pred-bralnimi igrami boste veliko lažje potem prebrali zanimivo knjigo. Starši
in otroci tukaj sodelujete. Nekaj primerov iger:
 Pred-bralne igre:
Potrebuješ: 25 kartic iz kartona ( narediš jih sam); flomastri
Postopek: napiši vseh 25 črk abecede in pri tem uporabi različne flomastre.
Starši poskrijte kartice po sobi, otrok naj v 5 minutah poišče skupino črk. Na
vsako črko naj pove eno besedo.
 Ustvari si bralni kotiček:
Potrebuješ: blazine, mehko odejo, vreča za sedenje (če jo imaš), polica za
knjige, najljubše knjige in slikanice.
Postopek: v svoji sobi si poišči kotiček, kjer si postaviš vse blazine in mehko
odejo, vrečo za sedet. Udobno se namesti in začni brati. Z malo domišljije si
postavi tudi manjšo knjižno polico. Knjiga naj te odpelje v domišljijski svet,
predvsem pa uživaj.

5. NAREDI SI ZDRAV OBROK
V knjigi ali na internetu poišči zdrav recept za en obrok v dnevu. To je lahko
zajtrk, malica, kosilo ali večerja. Poišči takšen recept, da ga lahko čim bolj
samostojno ustvariš, če pa potrebuješ pomoč staršev, jih pa le poprosi.
Primer: TOPLI SENDVIČI ali PICA TOAST
Potrebuješ: 6 - 8 toastov, 180g mortadele ali šunkarice, 150g sira, 180g kisle
smetane, 1 manjše jajce, začimbe za pico
Postopek: Salamo razrežemo na manjše koščke, naribamo sir ter oboje skupaj
zmešamo s kislo smetano in manjšim jajcem. V pekač na peki papir položimo
toaste, jih nadevamo in posujemo z začimbami. Pečemo na 200°C približno 10
minut.

