2. r - PONEDELJEK, 4. 5. 2020
SLOVENŠČINA
Berilo: Na mavrico po pravljico, str. 70, 71 J. Malik; Žogica Nogica







Poišči svojo žogo in jo prinesi k mizi, kjer delaš naloge.
Dobro si oglej žogo in nekomu povej;
Kakšne barve in oblike je, je gladka, hrapava, nova, strgana,..
Kdaj si jo dobil/a, ob kakšni priložnosti?
Kaj počneš z njo, jo velikokrat uporabi?
Kako bi se počutil/a, če bi se ti izgubila?

V berilu, na str, 70 in 71 pa izveš, da je nekoč živela žogica, ki je znala govoriti in hoditi. Imenovala se
je Žogica Nogica.









Enkrat tiho in drugič glasno preberi besedilo.
Odgovori na vprašanja iz berila.
Kaj bi ti storil/a, če bi se ti doma razbil lonček?
Kako bi povedal/a staršem?
Kako bi se opravičil/a?
Kako bi ti ukanil/a zmaja Tolovaja?
Iz kartona izdelaj lutke vseh junakov.
Uprizori lutkovno igrico.

MATEMATIKA
DU/ 37, 38 LOMLJENA ČRTA











Danes si dobro ošili barvice in svinčnik ter pripravi ravnilo.
Oglej si sliko v DU, na str.37.
Če imaš mizarski meter, se igraj z njim.
Nariši zanimive lomljene črte ( ob ravnilu ).
Prevleci z barvico in ob ravnilu, lomljene črte ( samo tiste, ki so narisane z ravnilom ).
Nariši 5 nesklenjenih lomljenih črt ( ravnilo ). ( volk lahko pride do ovčk )
Nariši 5 sklenjenih črt. ( ravnilo ), ( volk ne more do ovčk )
Riši po navodilu in podčrtaj katero črto si dobil/a.
Dokončaj želvino pot do solate.
Dopolni preglednico.

ŠPO RT






Čim več bodi na svežem zraku in uživaj v naravi.
V kolikor nimaš možnosti biti zunaj, lahko potelovadiš tudi v stanovanju ali pa se igraš
pantomimo.
Si piščanček, ki se skuša izvleči iz jajca. Ko ti uspe, raziskuj svet na svojih negotovih nogah.
Velikega psa pelješ na sprehod na vrvici, pes opazi mačko in se požene za njo.
Si mušica, ki leta naokrog. Pomotoma pristaneš na žvečilnem gumiju in se prilepiš.
Si lovec na leve, ki hodi po džungli. Kaj se zgodi, ko se srečata?





Si gasilec. Zaslišal si alarm, hitro obleči plašč, čelado in škornje. Z gasilskim avtom se odpelješ
do požara. Gasiš, plezaš po lestvi, rešiš koga, ki je ujet.
Si ribič. Natakni črva na trnek ter ga vrzi v vodo. Ujel si veliko ribo, ki močno vleče. Pazi, da ti
ne uide.
Si v živalskem vrtu. Oponašaj različne živali.

