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MATEMATIKA
DU/ 39, 40 ČRTE SE SEKAJO












V DU na str.39, si oglej, kaj so narisali otroci.
Ugotovi ali se črte sekajo
Kako so prikazali, kje se sekajo črte?
S križcem X označimo, kjer se sekata dve črti. Presečišče črt imenujemo TOČKA.
Točke označujemo s črkami velike tiskane abecede. A, B, C,…..
Pri 2. nalogi, s križcem označi točke.
Dopolni nalogo za orientacijo; levo zgoraj, desno spodaj, nad kvadratom.
Označi točke pri 4. nalogi z različnimi velikimi tiskanimi črkami.
Poveži točke po abecedi.
Ugotovi, kaj se je prikazalo.
Risbo lahko dopolniš.

SLOVENŠČINA
ZO/ 81 OBISK IZ FRANCIJE








Preberi besedilo o bratrancu Filipu in sestrični Tari.
Po ustaljenem postopku se nauči zapisati dve novi črki, t in f.
Preberi besede 3. naloge.
Z rdečo barvico pobarvaj nove črke.
Obkroži državi.
V zvezek s pomožno črto, napiši naslov dveh novih črk.
Zapiše vsake črke po eno vrstico.

Potrudi se in zapiši imena, kraje, mesta, vasi, priimke, države z novima začetnicama.
FRANJA FRANCE FILIP FRIDERIK FINŽGAR FAJDIGA FINKOVO FRANCIJA FINSKA
FRANKOLOVO
TADEJA TEJA TEREZA TINKARA TADEJ TONI TOMAŽ TAJDA TRIGLAV TRZIN TOLMIN
TRST TRBOVLJE TAJSKA TURČIJA TUNIZIJA




To je le nekaj predlogov, lahko si pomagaš z atlasom ali zemljevidom.
Pa še koga vprašaj za več idej.
Pazi na estetski zapis novih črk in na obliko zapisa.

SPOZNAVANJE OKOLJA
DU/ 62, 63 DZ/54 FIŽOL RASTE
Delo z učbenikom na str. 62, 63
Rastline, ki jih uporabljamo v prehrani, gojimo na vrtovih ali poljih. Za delo na vrtovih
uporabljamo različna orodja, za delo na poljih pa stroje.
















Naštej nekaj pripomočkov za delo na vrtu.
Naštej nekaj strojev, ki jih vidiš na polju.
Ali veš kje dobimo semena?
Vprašaj ali ste jih kupili ali pridelali doma.
Veš, kako pripomoremo k boljšemu kaljenju semena?
Spomni se, kaj rastline potrebujejo za rast.
Kako rastlino lahko zaščitimo pred škodljivci?
Danes boš naredil/a svoj vrtiček.
Posadi semena, čebulice, gomolje, kar je ostalo mamici.
S katerim orodjem si boš pomagal/a ?
Kako posejemo seme, posadimo gomolje, čebulice?
Kako moramo poskrbeti za posejana semena?
V DZ na strani 54, slikovno predstavi svoj vrtiček.
Prostor razdeli na toliko prostorčkov, kot imaš različnih gredic.

