PONEDELJEK, 30. 3. 2020
Začeli smo že tretji teden šolskega dela, ne da bi se videli v šoli. Verjetno si se čez
vikend dobro odpočil/a in si pripravljen/ a na nove naloge in novo znanje. Vse naloge
so take, da ti ne bodo delale težav, le dobro beri navodila in ne bo težko.😊
Pri vseh predmetih se potrudi pri OBLIKI!

SLOVENŠČINA (2 URI)
•

ZA DOBRO JUTRO razgibaj svoje možgančke. PREBERI začetek stavka in ustno nadaljuj (naštej
čim več predmetov – stvari). Začni z enakim glasom/črko, kot je zapisana.

•
•
•
•
•

V hiši imam metlo… – nadaljuj z besedami na črko m.
V predalu je peresnica… - nadaljuj s črko p.
V garaži so lončki… - nadaljuj z besedami na črko l.
Mami je pripravila jogurt… - nadaljuj z besedami na črko j.
Včeraj sem se sončil/a… - nadaljuj z besedami na črko s.

Takole se lahko igraš, kadar imaš čas. S tem si bogatiš besedni zaklad. 😊
•

PREBERI ZAPISANE POVEDI.

V živalskem vrtu smo videli

V trgovini smo kupili

Luka je v torbo pospravil
•
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Kaj opaziš? Naštevali smo predmete in živali. Vmes manjka VEJICA (,).

1. V zvezek s pomožnimi črtami napiši naslov z rdečo barvico
VEJICA PRI NAŠTEVANJU

Datum:

2. Prepiši povedi. Namesto sličic zapiši besede in med besedami napiši vejico z RDEČO barvico.
3. Odpri DZ na strani 43 in si preberi 1. nalogo.
4. Preberi in dopolni 4. nalogo ter jo prepiši v zvezek. PIŠI ZELO LEPO. Kar manjka, dopiši z rdečo
barvico. Takole:
Kadar naštevamo predmete, osebe, živali ali kadar naštevamo, kaj vse smo delali, vmes
pišemo vejico. Vejice pa ne pišemo pred besedo in.

5. ZA UTRJEVANJE reši 2. nalogo v DZ, str. 43. Besedilo prepiši v zvezek. Vejico pri naštevanju
napiši z RDEČO barvico.
•

Bravo. Danes si se naučil/a, da vejico pišemo tudi pri naštevanju. Zdaj boš pa tudi to znal/a. Saj
ni bilo težko, a ne?

MATEMATIKA
1. Najprej preveri naloge v DZ na strani 33, 34. Naredi
.
2. V zvezek napiši VAJA in današnji datum.
Preizkusi se v znanju poštevanke . Koliko časa potrebuješ, da izračunaš 10 računov? Če imaš
štoparico, se štopaj, če ne, račune reši čim hitreje. V zvezek zapiši samo rezultate in prosi starše,
da ti jih preverijo.
8 · 6 = __
6 · 7 = __

7 · 9 = __
3 · 8 = __

6 · 6 = __
6 · 9 = __

3 · 9 = __
7 · 7 = __

8 · 7 = __
4 · 9 = __

9 · 9 = __
8 · 3 =__

3. V zvezek NAPIŠI in PRERIŠI spodnjo sliko ter račune.
OB SLIKI ZAPIŠI 4 RAČUNE

3 · 6 = 18

6 · 3 = 18

18 : 3 = 6

18 : 6 = 3

IZ DANIH ŠTEVIL SESTAVI 4 RAČUNE (zapiši dva računa množenja in dva računa deljenja).
Pomagaj si z zgornjim primerom.
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4. VAJE za utrjevanje. Reši naloge v DZ str. 35 v Zbirki vaj str. 54.
5. Če imaš čas, utrjuj že znano snov v RJI, 1. del na str. 60 - kadarkoli.

GLASBENA UMETNOST
•

Ponovi pesmico in zapleši Ob bistrem potočku je mlin
https://www.youtube.com/watch?v=eDQA4q7gxz4

•

Lahko zaplešeš še ob pesmici Soki soki. 😊 https://www.youtube.com/watch?v=8dCeh4t2ets

•

V tem tednu pa te čaka nova pesmica Petelinček je na goro šel (ljudska).
Besedilo lahko prepišeš v zvezek za glasbo ali pa ti ga starši natisnejo (če imajo možnost). Nato
se naučiš besedilo, ilustriraš in prepevaš. Časa imaš cel teden in še čez vikend.

Uživaj ob glasbi. Lahko poslušaš, poješ, plešeš tudi ob drugih skladbah.
Pesmico najdeš na https://www.youtube.com/watch?v=OjNjEkjUxmE

Petelinček je na goro šel (ljudska)
Petelinček je na goro šel, kikirikiki,
petelinček je na goro šel, kikirikiki,
petelinček je na goro šel, kikirikiki,
kikiriki, kikiriki, kikirikiki.
Kaj pa on na gori bo, kikirikiki
kikiriki, kikiriki, kikirikiki.
On na gori ljubʹco ima, kikirikiki,
kikiriki, kikiriki, kikirikiki.
Ljubʹca obolela je, kikirikiki
kikiriki, kikiriki, kikirikiki.
Poslali so po dohtarja, kikirikiki
kikiriki, kikiriki, kikirikiki.
Ljubʹca ozdravela je, kikirikiki
kikiriki, kikiriki, kikirikiki.

ŠPORT
•

•
•

Če vreme dopušča, pojdi na sveži zrak in se igraj okrog hiše. Pazi, da ne zaideš na sosedovo
dvorišče. Druženje še vedno ni dovoljeno .
Če se ne moreš igrati, pa pojdi na sprehod. Primerno se obleci. Opazuj naravo in uživaj na
svežem zraku.
Lahko ponoviš kakšno vajo, ki si jo dobil/a v zadnjih 14 dnevih (tista, ki ti je najbolj všeč in povabi
tudi starše ali bratce in sestrice). Lahko pa delaš tud sam/a.
VSAK DAN BODI NA SVEŽEM ZRAKU. 😊

