TEDEN 11. 5. – 15. 5. 2020
PREDMET

UČNO DELO
Pisani črki l in t

SLOVENŠČINA

V prilogi 1 si ponovno poglej zapis malih pisanih črk l in t.
V ČZ s svinčnikom ponovi zapis male pisane črke l in t, vsako po eno
vrsto.
V DZ 3 str. 53, pri 3. naloga prav tako s svinčnikom ponovi zapis črk.
V DZ 3 str. 53 pri 4. nalogi s svinčnikom prepiši zloge, pri 5. nalogi sestavi
in zapiši besede iz zgornjih zlogov.
V ČZ z nalivnim peresom utrdi zapis črke l in črke t, vsako po eno vrsto.
V DZ 3 str. 54 preberi besedilo.
Nato se loti 7. naloge, kjer odgovore na vprašanja zapišeš z nalivnim
peresom v ČZ. Odgovori s celo povedjo. Pike in velike začetnice piši z
rdečo barvo. Naslov: IZLET
V DZ 3 str. 54 preberi povedi pri 8. nalogi. Pravilno oštevilči besede tako,
da bo poved smiselna. Nato povedi s pisanimi črkami prepiši v ČZ, pod
naslov Izlet. Poved se vedno prične z veliko tiskano črko.
**Naloga 9. je dodatna naloga.
Seštevamo DE + D

MATEMATIKA

Ponovi seštevanje po stotičku (45 + 4; 36 + 2; 47 + 3)
Poglej si PPT (v priponki) – seštevamo DE + D
V DZ Z str. 51, reši nalogo 4. in 6., kjer računaš in rišeš. Ter 5. nalogo, kjer
si lahko pomagaš s stotičkom ali s konkretnim materialom (npr.
slamicami/palčkami/barvicami– D in gumbi/zamaški/hama perlice – E)
Reši nalogo še v DZ str. 26, 10. naloga.

Reši naloge v DZ 2 str. 25 in str. 26, 11. naloga.
V petek, 15. 5. 2020 preveri svoje znanje na spletni vadnici Moja
matematika, kjer te čakajo naloge.
Naloge bo možno reševati od petka do nedelje.

GLASBA

Pesmi 2. razreda
Prepevaj izbrano pesem iz 2. razreda. Nauči se besedilo pesmi.

Kamen, papir in škarje

SPOZNAVANJE
OKOLJA

Zamisli si izdelke iz mehke žice.
V DZ str. 46, 2. nalogi nariši načrt in orodja, ki bi jih uporabil. Vendar
upoštevaj, da mora biti vse iz enega kosa in ne iz več delov. Pomagaj si z
UČ str. 52 (2.) vendar naj bo izdelek drugačen.
 Kaj bi lahko izdelali iz žice?
 Katera orodja in pripomočke bi za to potrebovali?
 Kakšen bi bil izdelek?
V UČ str. 55 si oglej in preberi o nevarnih stvareh.
Pri uporabi teh snovi moramo biti previdni in zaščititi sebe:
 rokavice,
 maska,
 zaščitna očala,
 zaščitna obleka.
Upoštevati moramo oznake na embalažah!
Doma v spremstvu staršev poišči nekaj snovi, za katere misliš, da so
nevarne. Preveri zapis na embalaži.
V BZ nariši/napiši (embalažo) in oznake, ki si jih videl/a na njih (vsaj 5)
Naslov: NEVARNE SNOVI

ŠPORT

Telovadim
Vodenje žoge
 Izvajanje z desno in levo roko ter z menjavo rok.
 Izvajanje na MESTU in v TEKU.
 https://www.youtube.com/watch?v=y7LbLSDRnD4
Podajanje in met žoge na mestu
 Pazi na noge (v razkoraku); teža na zadnji nogi; roki iztegnjeni;
zamah z roko, ki drži žogico.
 https://www.youtube.com/watch?v=p_gSs6mXrnI
 Pri metu naj poskusijo z zadevanjem tarče (npr. plastenke).
Kolebnica
 Preskoči vsaj 10 poskokov brez ustavljanja.
 Lahko z vmesnimi poskoki.
Preval naprej
 Samostojno pravilno izvede preval naprej.
1. V čepu položi roke pred seboj na tla v širini ramen.
2. Pri dotiku z blazino objamemo kolena in jih pritegnemo na prsa.
https://www.youtube.com/watch?v=apvc3PPuBw8
Naskok na skrinjo (oz. posteljo, hlod, klop itd.)
 Pravilno izvede naskok na skrinjo na kolena in na stopala.
 Pazi na postavitev rok in nog.
 NA KOLENA:
https://www.youtube.com/watch?v=-AqKc2Nkj2s
 NA STOPALA:
https://www.youtube.com/watch?v=3_iwmVvT9uM
 Doma izvaja na nižji višini, samostojen odriv.

Priloga 1.

NAŠA ULICA POVEZAVA DO ZAPISA ČRK:
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html?fbcl
id=IwAR19ihkL769WY2Ndm7EQaSbXDhupzCJ9ISM6V8kk7kRkBW7AT_5
1NuWh3UE

MALI PISANI ČRKI L in T:

