Superman in kriptonit
Celo Superman je zaprt v karanteni in ne sme oditi ven ter pomagati drugim. Lahko pa pomaga svojim
domačim in poskrbi zase. Bodi kot Superman!
Supermanu škoduje kovina kriptonit, nam pa lenoba. Superman se svojemu škodljivcu postavlja po
robu s svincem, ki preprečuje kriptonitovo sevanje. Mi pa se proti lenobi borimo tako, da vsak
dan vstanemo in smo aktivni. Tokrat bomo pomagali v svojem gospodinjstvu.

V naši zgodbi Superman vsak dan naleti na en paket kriptonita. Da mu ta ne bi škodoval, mora zbrati
6 ploščic svinca, iz katerega lahko naredi škatlo, v katerega zapre škodljiv kriptonit. Svinčeno ploščico
dobiš, ko opraviš določeno domače opravilo. Tvoja naloga je, da te ploščice svinca zbiraš vsaj 3 dni.
Odlično pa bo, če to podaljšaš na cel teden ali mesec.
Da bo stvar bolj zanimiva in bo vidna vsem članom družine, se pri vsakem opravilu fotografiraj in
fotografije na koncu dneva natisni in zalepi na velik kos papirja. Poleg vsake fotografije poimenuj
domače opravilo ter zapiši njegovo vrednost v svinčenih ploščicah. SREČNO!
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Primer domačih opravil in izpolnjene tabele
Domače opravilo

Vrednost
dom. opr.

Pomivanje posode po kosilu

2 ploščici

Uspešno/
neuspešno
opravljeno
dom. opr.
Da

Pometanje dnevne sobe

1 ploščica

Da

Priprava pralnega stroja za pranje

3 ploščici

Da

Pospravljanje sobe

2 ploščici

Ne

Obešanje perila

2 ploščici

Da

Pospravljanje perila

2 ploščici

Da

Čiščenje tal v sobi

2 ploščici

Da

Urejanje pisalne mize

1 ploščica

Da

Pomoč bratu/sestri pri učenju

3 ploščici

Da

Skrb za hišnega ljubljenčka

2 ploščici

Dan in
datum

Skupaj
zbranih
ploščic

Pon,
30.3.2020
Pon,
30.3.2020
Pon,
30.3.2020
Tor,
31.3.2020
Tor,
31.3.2020
Tor,
31.3.2020
Tor,
31.3.2020
Sre,
1.4.2020
Sre,
1.4.2020

2 ploščici
3 ploščice
6 ploščic
0 ploščic
2 ploščici
4 ploščic
6 ploščic
1 ploščica
4 ploščic

S starši se dogovori, katera opravila boš opravljal ter kakšno vrednost bodo imela. Ko jih opraviš, naj
ti starši sporočijo, če je bilo opravilo uspešno opravljeno. Takoj, ko dobiš vseh 6 ploščic, pobarvaj dan
s posebno barvo.
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Tvoja tabela – Ime:
Domače opravilo

Vrednost
dom. opr.

Uspešno/
neuspešno
opravljeno
dom. opr.

Dan in
datum

Skupaj
zbranih
ploščic

Hvala, ker si pomagal Supermanu in poskrbel zase.
Hvala, ker si ostal doma in tako prispeval k boju proti koronavirusu.
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