PONEDELJEK, 4. 5. 2020
V karo zvezek napiši naslov Vaja in reši naslednje naloge:
1. Prepiši račune in izračunaj.

MAT

Utrjevanje

23 + 24 =

33 + 33 =

54 + 22 =

21 + 33 =

61 + 24 =

60 + 37 =

64 + 34 =

55 + 22 =

62 + 37 =

42 + 35 =

45 + 34 =

78 + 11 =

2. Juš je delal prevale. Naredil je 9 prevalov naprej in 3
nazaj.
Koliko prevalov je naredi Juš?
3. Taja in Nika sta zbirali nalepke.
Taja je imela 27 nalepk, Nika pa 6 nalepk manj kot
Taja.
Koliko nalepk je imela Nika?
Koliko nalepk sta imeli skupaj?

Najprej se ogrej: počasi teci 3 minute, naredi gimnastične vaje od
glave navzdol. Vsaka vaja naj ima 10 ponovitev.
Danes vadi:

ŠPO

Naloge za
Zlati
sonček

-

met male žogice (lahko storža) v cilj z razdalje 5 m, tarča naj
bo v višini košarkaške table. Od desetih poskusov poskusi vsaj
šestkrat zadeti cilj. Pazi na met z eno roko, z zamahom zgoraj.

-

naredi vsaj 10 trebušnjakov v 20 sekundah. Noge so
pokrčene, roke prekrižane na ramenih. Starši, otroka držite za
gležnje.

-

sonožni preskoki bočno čez nižji hlod ali drugo oviro. Oviro
poskusi desetkrat preskočiti brez prekinitve. Med enim in drugim
preskokom je ritmični medskok.

SLJ

Jan Malik

SLJ

Žogica
Nogica

GUM

Se spomniš pesmice o žogici Nogici.
Danes boš spoznal/a še pravljico o njej.
V berilu na strani 70,71 naj ti starši preberejo odlomek.
S starši se pogovori o vsebini pravljice.
Sedaj pa ti glasno preberi del ali cel odlomek iz berila.
Zaključek odlomka pravi:
Babica in dedek sta vzela boben in lajno ter se odpravila iskat
ljubljeno žogico Nogico.
Nadaljuj pravljico. Zapiši vsaj 10 povedi, kako se pravljica nadaljuje.
Prosim, če mi pošlješ, kaj si zapisal/a. Se že veselim tvojega
nadaljevanja pravljice.
Za naslov napiši :
Žogica Nogica
Nadaljevanje pravljice
Pišeš lahko z malimi tiskanimi ali pisanimi črkami.
Ko boš svoj zapis končal/a, glasno zapoj pesmico o žogici Nogici.
Pravljico lahko nato poslušaš na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=o1nwW4xYEd8

DOP/
ISP

Utrjevanje

- Utrjuj branje.
- Če želiš, lahko utrjuješ računanje v spletni vadnici Moja
matematika ali pa na spodnji povezavi:
https://interaktivne-vaje.si/index.html

