SPOZNAVANJE OKOLJA - 2.URI
Včeraj si izvedel kaj je to zemljevid, načrt ali karta. Če si že pozabil, si
preberi še enkrat.


V zvezek prepiši. (uporabi barvice)

S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU
NAČRTI, ZEMLJEVIDI IN DRUGE KARTE nam pomagajo, da prostor bolje
spoznamo, se v njem lažje znajdemo in ga včasih tudi spremenimo.
Načrti in zemljevidi imajo NASLOV, LEGENDO in MREŽO S POLJI.
Druge karte:



POMORSKE KARTE - uporabljajo mornarji
ZVEZDNE KARTE - položaj in imena zvezd
AVTOKARTE - za potovanje po cesti



V DZ reši naloge na str. 39 in 40.




MATEMATIKA
Ponavljaj in utrjuj poštevanko.
V zvezek prepiši račune in jih reši.
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V Zbirki vaj na str. 48 reši 6. nalogo.
SLOVENŠČINA
Preveri rešitve včerajšnje 2 .naloge na str. 29
9.4.2010, Celjske novice, N. P., Podelitev priznanj za najboljše pesmi., V
Celju., 8.aprila 2010, Za najboljšo pesem o pomladi., Cene Medved, Pika
Kovač in Živa Kralj., Ker so bile vse pesmi dobre.




Še enkrat glasno preberi NOVICO in pobarvaj z rdečo barvico vse
velike začetnice.
Iz danih besed v zvezek zapiši povedi. Bodi pozoren na veliko
začetnico in pravilen zapis.

Primer: Pika - pika
stoji pika.
Medved - medved,


Sosedova Pika ima nov balon. Na koncu povedi
Jelka - jelka,

Bor - bor,

Živa - živa

V DZ na str.30 reši 3. in 4. nalogo. ( Če želiš lahko rešiš tudi 5.,
vendar ni obvezno.)

ŠPORT IN PRVA POMOČ
Odidi ven, na zrak, na sprehod, teči, skači in se igraj z žogo. Bodi previden
in se ne druži s sosedi in sošolci.
Klikni na spodnjo povezavo in si oglej zgodbico.
koronavirus

