PETEK, 3. 4. 2020
Uganke
Uganke lahko sami preberete in rešitve poveste
staršem. Lahko pa ti jih preberejo starši. ☺
Rdeča, črno pikasta gospodična, med hroščki
najlepša, najbolj mična.

SLJ

Veverica

Gospodična zelena, na robu bazena,
je športnica prava, ki najboljše v prsnem slogu
plava.
Bela brada in dva roga,
štiri noge, na kmetiji je doma.
V noči mož ne bo počival.
Kaj bo delal? Bo mar šival?
Igle je zapičil v suknjo.
Si bo z njimi krpal luknjo?
Urnih nog sem, bistra, zvita,
Putk sem lačna, nikdar sita,
Plašček moj rjavordeči
Lovcem je zelo povšeči.
Spomladi se zbudi,
votlino zapusti,
hlača in lačen brunda:
»Pretopla mi je bunda.«
Živalca poznana,
nikoli ugnana,
se ljubko igra,
urno skaklja
od gabra na dob.
Z živimi zre očmi,
če si prinesel ji
kaj za pod zob.
Reši 1. nalogo v dz 2, str. 61.
Ko boš pike pravilno postavil/a, pravilno povedi
prepiši v črtni zvezek.
Naslov naj bo Veverica.
Veverico tudi nariši.

ŠPO

Sprehod, tek

Zunaj je lepo vreme. S starši pojdi na sprehod. Tvoja
naloga je, da tudi tečeš.
Predlagam:
Med sprehajanjem, naj ti dajo starši znak, da začneš
teči. Tečeš približno 1 min in se vrneš do staršev.
Poskusi narediti 5 ponovitev.
Mogoče pa spodbudiš starše, da bodo tekli s tabo.
Starši prosim poskrbite za primerno, varno okolje za
tek.
Reši besedilne naloge, ki so zapisane spodaj.
V karo zvezek napiši naslov Vaja.
Naloge lahko prilepiš v zvezek.
Lahko pa zapisuješ samo račune in odgovore.

MAT

Besedilne
naloge

Starši, večino otrok zmore naloge rešiti brez vaše
pomoči in brez stotička.
Če želiš, lahko rešiš še naloge v RJI 2, strani 18, 19, 20, 21
in 22.

BESEDILNE NALOGE

1. Miha ima 34 modelov letal, njegov
prijatelj Jure pa ima 4 modele več.
Koliko modelov letal ima Jure?

2. Na avtobusu je 46 potnikov. Na
postaji vstopijo trije potniki.
Koliko potnikov se pelje naprej?

3. Kmet je imel 21 krav in 9 teličkov.

4. V vazi je 16 rož. 9 rož je ovenelo.
Koliko rož še cveti?
5. V košari je 19 jabolk. Tina vzame 3
jabolka, Mojca pa 8.
Koliko jabolk ostane v košari?

6. Jan in Nik sta ob jezeru lovila ribe.
Jan je ujel 7 rib, Nik pa 3 ribe več kot
Jan?

Koliko živali je imel kmet?
Koliko rib je ujel Nik?
Koliko rib sta ujela Jan in Nik skupaj?

