PETEK, 24. 4. 2020
Najprej se dobro ogrej. Teci po dvorišču, okoli hiše 3 minute.

ŠPO
Sprehod –
naloge za
Zlati
sonček

Naredi 10 gimnastičnih vaj (od glave proti nogam).
Nato se odpravi na sprehod. Med sprehodom boš opravil/a
nekaj prilagojenih vaj za Zlati sonček:

- sonožni preskoki bočno čez nižji hlod ali drugo oviro,
- met male žogice (lahko storža) v cilj z razdalje 5 m, tarča
-

naj bo v višini košarkaške table,
tek na 200 m.

Ne pozabi na primerno športno opremo ter pitje tekočine.

MAT

Utrjevanje
računanja
do 100

V karo zvezek napiši Vaja. Danes boš reševal/a besedilne naloge. V
zvezku označi, za katero nalogo gre in pri vsaki nalogi napiši račun in
odgovor, npr.:
1. R:
O:
1. Na začetku šolskega leta je imela Urša 36 barvic.
5 barvic je izgubila.
Koliko barvic še ima?

2. Na gredici cveti 45 narcis. Nika je 5 narcis odtrgala.
Koliko narcis še cveti?
3. Na avtobusu se je peljalo 35 potnikov. Vstopilo jih je še 20.
Koliko potnikov se je peljalo naprej?
4. Kaja je prebrala 31 strani knjige, Tim pa 16 strani več.
Koliko strani je prebral Tim?

V DZ 2 reši 10. in 11. nalogo na strani 32.
Če želiš, lahko rešiš še naloge v RJI 2, na straneh 28, 29 in 30.

SLJ

Reši, kar
želiš!

Odpri DZ 3, na strani 63.
Reši 1. in 2. Nalogo, 3. nalogo lahko izpustiš.
DZ 3, stran 64, reši 4. in 5. nalogo.

PIK - KIP
RIŽ – ŽIR

POR – ROP
KOL – LOK

LED - DEL
NIČ - ČIN

Napisala sem ti nekaj besed, ki se berejo v obe smeri, da boš lažje
rešil/a 5. nalogo.

Končali smo s šestim tednom dela na daljavo. Pred nami so prvomajske počitnice.

Bili ste zelo pridni šolarji, zato si zaslužite tudi počitek. Vsak dan pojdite na sprehod, igrajte
se svoje najljubše igre, pojte, plešite, veliko se smejte in se radi imejte. Še naprej pomagajte
staršem pri vsakodnevnih opravilih. Ne pozabite tudi na svoje vrtičke. Dolgčas lahko
preženete tudi z zanimivo knjigo ali revijo. Domači vas bodo radi poslušali, ko jim boste brali
na glas. Pazite pa tudi na svoje zdravje.

V priponki imaš tudi časopis Računanje je igra. Če želiš, lahko rešiš naloge in sodeluješ v
nagradnem žrebanju.

Spoštovani,
glede na prav posebno situacijo vam tokrat naš časopis Računanje je igra pošiljamo
elektronsko.
Časopis si lahko naložite na naslednji povezavi:
- časopis Računanje je igra za 2. razred

Naloge naj starši natisnejo, lahko tudi črnobelo. Rešene nagradne kupone naj fotografirajo s
telefonom ali skenirajo in pošljejo na navedeni mail. Mail se nahaja na zadnji strani
časopisa.
V nagradnem žrebanju tokrat lahko sodelujejo vsi učenci, nevezano na uporabo delovnih
zvezkov Računanje je igra. Tekmovanja Računanje je igra tokrat izjemoma ne bomo
pripravili.
Ostanite zdravi.
S spoštovanjem,
Antus Jesenice

