UTRINKI IZ SKUPIN RaP
Prišla je pomlad in z njo tudi lepše, toplejše vreme ter veselo in sproščeno vzdušje v
vseh skupinah podaljšanega bivanja - RaP.
Z mislijo, da smo počasi že odpravili ta
nadležni koronavirus, ko smo se v
mesecu februarju vrnili v šolske
prostore, so se učenci po pouku v
svojih »mehurčkih« igrali družabne
igre, veselo zabavali na igrišču in tudi
ustvarjali, seveda z upoštevanjem
vseh varnih epidemioloških ukrepov in
priporočil.

V skupini RaP 1 (1.A) so učenci sodelovali v projektu »Rišem za prijatelja« in z vodenimi
barvicami naslikali najljubše sadje in zelenjavo. Za dan žena in za materinski dan so
izdelovali zanimive rožice, barvali so pobarvanke različnih super junakov, ustvarjali so
piščančke in zajčke za velikonočno razstavo, igrali so se igro spomin in pazljivo vlekli
palčke pri mikadu, ustvarili so različne konstrukcije (gradove) iz plastičnih slamic ter se
veselo igrali na igrišču, gradili cesto v peskovniku in lovili tople pomladne sončne žarke.

V RaP 2 (1.B) so v začetku marca izdelovali čestitke za 8. marec. Učenci so pobarvali
izbrano rožico, nato so naredili papirnati okvir in ta okvir okrasili z različnimi svetlečimi
motivi (zvezde, srčki, morski motivi, bleščice ipd.). Drugi izdelek, ki so ga naredili, so
bile male in velike košarice za velikonočna jajčka, potem pa še papirnata jajčka in jajčka
iz stiropora, okrašena z bucikami. Ves čas so se igrali tudi igro 4 v vrsto, se gibali na
prostem in igrali z žogo.

V RaP 3 (1.C) so se veliko igrali in ustvarjali. Sončne dneve so izkoristili za igranje na
igralih, slabše vreme pa za ustvarjanje v razredu. Izdelovali so papirnate čebelice, za
Dan žena pa so izdelali šopke z rožicami iz papirja. Za materinski dan so se naučili
narediti rože iz krep papirja, ki so jih učenci odnesli mamicam. Izdelali so tudi izdelke
za razstavo: piščančke iz stiroporja ter zajčke iz papirnatih krožnikov. Namesto domačih
nalog so reševali različne križanke, iskali besede v mreži ter se učili pisati črke in
računati.

V skupini RaP 4 (2.A) so učenci izdelali prikupne velikonočne zajčke.

V skupini RaP 5 (2.B) so izvajali različne aktivnosti, ki so popestrile njihov vsak dan. Ob
lepem vremenu so bili na svežem zraku, veliko so tudi ustvarjali za velikonočno
razstavo. Odpravili so se tudi na lov za … skritimi velikonočnimi jajčki.

V RaP 6 (2.C) so brali odlomke iz berila, barvali pobarvanke, veliko so ustvarjali – izdelali
so metulje v origami tehniki, ustvarjali čestitke ob dnevu žena in materinskem dnevu,
naredili velikonočne košarice, barvali jajčka in izdelali velikonočne zajčke iz papirja.
Brusili so kamne in izdelali okrasne izdelke iz kamna, reševali so rebuse in križanke,
igrali družabne igre in sprostitvene igre na šolskem igrišču. Naredili so tudi enega izmed
treh poskusov za tekmovanje iz naravoslovja Kresnička - PORJAVELA JABOLKA.

V skupini RaP 7 (3.A) so postali že pravi »striparji« in naredili različne stripe, o psih,
mačkah, ropu banke in smešnicah o babicah in letečem Garfieldu.

V Rap 9 (3.C) so učenci vestno opravljali domače
naloge. Pogovarjali so se o pomenu zdravega
prehranjevanja, gibanja na svežem zraku ter
umivanja in razkuževanja rok. Veliko časa so
posvetili prazniku Velika noč. Pogovarjali so se o
pomenu in praznovanju Velike noči, naredili nekaj
izdelkov, ki so razstavljeni v avli šole. Učenci so
naredili čisto pravi plastelin, iz katerega so naredili
razne figure. Ob materinskem dnevu pa so učenci
naredili voščilnico svojim mamicam. Ta mesec so
imeli na pedagoški praksi gospo Andrejo Vlašič
Bižal. Učencem je predstavila različne skupnosti ter
človeške podobnosti in razlike.
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