PONEDELJEK, 4. 5. 2020
Pozdravljen/a. Minile so prvomajske počitnice. Se ti zdi, da tile dnevi hitro bežijo in da
hitro pridejo tudi počitnice? Ampak, zdaj smo bližje temu, da se vidimo v šoli. Tudi ta
teden se ne bomo držali urnika in bomo šli spet »malo po svoje« 😊.

SLOVENŠČINA
1. Najprej se boš ogrel/a in razmigal/a.
• 3x pomigaj z vsakim prstom na vsaki roki posebej.
• Stresi roke in razmigaj zapestje (zaokroži z njim).
• Zaokroži z glavo 3 krat v eno smer in 3 krat v drugo.
• Vstani in teci 3x okrog stola.
• Zdaj pa še 3x v drugo smer
.

Imaš pripravljene
potrebščine, ošiljene
barvice? Počitnice so
minile. 😉.

2. Zdaj si pripravljen/a za delo.
3. PREBERI povedi. Kaj opaziš?
Miška je skočila na mačko.
Cesta je padla na drevo.
Roka je zlomila Tino.
Cvet je priletel na metulja.
Tole branje pa je zabavno, a ne? USTNO popravi povedi, da bodo SMISELNE.
4. ZDAJ pa ODPRI DZ za slovenščino na strani 54. PREBERI povedi in jih najprej USTNO POPRAVI.
5. Roko imaš že dobro razgibano, zato si PRIPRAVI zvezek za slovenščino in NAPIŠI
VAJA
datum
PIŠI LEPO!
DZ 6. nal./54
6. PREPIŠI 10 povedi, ki si jih izbereš sam/a. PAZI - prepišeš popravljene povedi.
NAMIG: 1. poved iz DZ: Janja se je odpravila na sprehod.
Ko končaš, PREGLEJ zapis.

MATEMATIKA
Preden se lotiš matematičnih nalog, popij malo vode in se pretegni kot mačka. Lahko narediš še 10
počepov.
1. USTNO PONOVI
✓ število 5 – 6 krat povečaj.
No, a znaš
✓ število 6 – za 2 povečaj.
takole?
✓ število 10 – za 3 pomanjšaj.
✓ število 32 – 4 krat pomajšaj.
✓ Polovica od 18 je ___ .
✓ Tretjina od 24 je ___ .
✓ Povej večkratnike števila 9.
2. DANES boš še PONAVLJAL/A in UTRJEVAL/A. Zdaj ti poštevanka in deljenje ne smeta več delati
težav.
3. REŠI naloge na UL. Lahko ga nalepiš v zvezek ali prepišeš račune, pri besedilnih nalogah pa
napiši račun in odgovor. Naloge oštevilči.
4. Če imaš čas, lahko rešuješ tudi naloge v Moji matematiki: https://moja-matematika.si/

GLASBENA UMETNOST
•
•

Zavrti si najljubšo glasbo, zraven lahko plešeš ali poješ.
Lahko prepevaš pesmice iz šole ali karkoli želiš.
https://www.youtube.com/watch?v=ZjqUH0pvZ0U
https://www.youtube.com/watch?v=FehJxparRQ4

PONOVI pesmico o Miški Maški
https://www.youtube.com/watch?v=nG0Zc9WPtf4
Se spomniš besedila pesmi Žabja svatba? Jo že znaš?
• Če ti besedilo še dela težave, odpri Berilo na strani 49. Se spomniš, da je pesem napisal Josip
Stritar? Še veš, kje je rojen?
POSLUŠAM.
KVAK KVAK

•

POSLUŠAJ, kako se oglašajo žabe v naravi.
https://www.youtube.com/watch?v=O8aYPbVOcQEKkbaa
• Zdaj pa zapoj pesmico. Če jo pa jo znajo starši, bratec ali sestrica, lahko
K
skupaj zapojte.
https://www.youtube.com/watch?v=7rCUWSRaklg (brez zadnje kitice)
https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0 - prvi dve kitici

ŠPORT
Danes bodi veliko na
svežem zraku! Igraj se,
teci, pomagaj
staršem,....

•
•
•

•

•
NAJPREJ izvedi gimnastične vaje. Začni z ogrevanjem pri glavi.
Danes boš ponovil/a in vadil/a preskakovanje kolebnice. Če kolebnice nimaš, poišči kakšno
vrv.
Kolebnico položi na tla in jo preskakuj - sonožni poskoki levo, desno,
- enonožni poskoki levo, desno
Nato preskakuj kolebnico: - naprej z vmesnimi poskoki,
- naprej brez vmesnih poskokov,
- preskakovanje nazaj in
- preskakovanje v teku.
Nato se poigraj še z žogo. Vadi vodenje žoge naprej in nazaj z desno in levo roko. Če imaš koš,
meči na koš, zadevaj tarčo najprej na kratke razdalje nato razdaljo večaj.
POSKUSI še žonglirati, če si se že kaj naučil/a ali pa svoje učenje nadaljuješ.

•
https://www.youtube.com/watch?v=88qZvikJYeA

