TRETJI TEDEN
PONEDELJEK, 30. 3. 20202
Pričenjamo tretji teden pouka na daljavo. Upam, da si lepo preživel/a vikend in
da si si nabral/a novih moči za delo. Današnje naloge ne bodo pretežke. Kar
veselo na delo in ne pozabi na čitljivo pisavo.
SLOVENŠČINA (2 uri)
Razmisli:
 Ali rad/a čofotaš po lužah ? Vem, da nekateri to zelo radi počnete.
 Kaj se zgodi, če pri tem poškropiš prijatelja? Ali se skregata?
 Kako rešita spor?
Danes boš delal/a z besedilom, zato pripravi Berilo. Odpri ga na strani 70. Izvedel/a boš, kako
sta se sprla muca in kuža in kako sta rešila spor.
Glasno preberi besedilo.
Ustno odgovori na vprašanja.
Kje je dremal psiček Pafi ?
Kje si je ohladil trebušček ? Poišči poved, ki pove, kako je to naredil.
Zakaj se je mačka Margareta razjezila?
Kdo se je vmešal v prepir?
S katerimi besedami je Štefan pomiril Margareto in Pafija?
Sedaj imaš na izbiro . Vzemi zvezek in napiši naslov TEŽAVE IN SPOROČILA PSIČKA
PAFIJA
Lahko prepišeš vprašanja in napišeš odgovore, ali pa se malo bolj potrudiš in zgodbico narišeš
v obliki stripa in v oblačke zapišeš kratko besedilo.

MATEMATIKA
V karo zvezek napiši VAJA in današnji datum. Prepiši račune in jih poskusi čim hitreje
izračunati. Če imaš možnost, te naj nekdo štopa.
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Pripravi si barvico in odpri DZ na strani 33. Pazljivo preberi besedilo, podčrtaj pomembne
podatke in reši naloge. Odgovore zapiši s pisanimi črkami. Potem reši še naloge na strani 34.

ŠPORT
Danes je napovedano slabo vreme, zato predlagam, da potelovadiš kar v stanovanju.
Razgibaj se od glave do pete z gimnastičnimi vajami. To že znaš. Hodi po štirih po dolžini
sobe ali hodnika, prav tako poskakuj sonožno, hodi čepe in po štirih nazaj. Hodi po stopnicah
gor in dol, tako, da visoko dvigaš noge (pazi, da ne padeš ). Lahko še pospraviš svojo posteljo
in pomagaš staršem.
Da ti ne bo dolgčas, si vzemi kakšno sestavljenko, namizno igro, karte in povabi še koga od
domačih, da se skupaj pozabavata.

