SREDA, 15. 4. 2020
Vreme včeraj ni bilo ugodno za izdelavo gredic. Boš pa proti koncu tedna, ko
bo lepše vreme, izpolnil/a to nalogo.
Ponovi učno snov tako, da si ponovno prebereš miselne vzorce v
brezčrtnem zvezku, oziroma učno snov v učbeniku, delovnem zvezku za
spoznavanje okolja.
SPO

Ponovimo
POTUJEMO
POMLAD
POKRAJINE
OD ZGORJA SE DALEČ VIDI
Danes se boš naučil/a zapisati malo pisano črko p.
Odpri dz 3 na strani 57 in si oglej, kako se črka p zapiše.
Zapis si lahko ogledaš tudi na spodnji povezavi:
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

Zapis vadi najprej na liste ali vadbeni zvezek.
Napiši naslov v zvezek in prepiši.

SLJ
SLJ

Mala
pisana
črka p

Spodaj vadi še zapis besed:
papir
lepilo
pisalo
pismo
palica

Pod besedami prepiši še besedilo z malimi pisanimi črkami.

ŠPELA ŠPACAPAN ŽIVI Z MAMICO IN OČKOM V
KOPRU. IMA TUDI SESTRO JANJO, KI HODI V PETI
RAZRED. BRAT JERNEJ ŽIVI V LJUBLJANI, KJER
ŠTUDIRA. JERNEJ RAD PRIDE NA MORJE. VČERAJ
JE PRAZNOVAL ROJSTNI DAN. ŠPELA IN JANJA STA
MU SPEKLI ČOKOLADNO TORTO.

V karo zvezek napiši Vaja, prepiši spodnje račune in jih izračunaj.

MAT

Utrjevanje
seštevanj
e do 100

Vsaj prvi stolpec računaj glasno, da te starši slišijo. Pazi, na pravilno
računanje.

23 + 34 =

46 + 33 =

26 + 31 =

45 + 21 =

81 + 21 =

42 + 27 =

78 + 11 =

71 + 25 =

33 + 33 =

32 + 33 =

63 + 25 =

65 + 23 =

42 + 36 =

42 + 32 =

56 + 23 =

GUM

PETER VETER
Janez
Bitenc

Danes boš spoznal/a novo IZŠTEVANKO.
Povej staršem, katere izštevanke že poznaš. Poznajo tudi oni kakšno?
Z izštevanko določi kdo bo povedal prvi – ti, mama ali očka.
Izštevanke so pesmice, zato imajo rime.
Večkrat preberi besedilo nove izštevanke Peter veter:

PETER - VETER
Janez Bitenc
Peter – veter je doma,
Mica - cica v gozd je šla,
Nace - pace šteje race,
Cuckov Tine je maline.
Binca vode se boji,
Cmokov Franci zdaj lovi,
zdaj lovi, zdaj lovi, zdaj lovi.

Omenjeni so Peter, Mica, Nace, Tine, Binca in Franci.
POVEJ s celo povedjo:
Kje je Peter?
Kdo je šel v gozd?
Kaj šteje Nace?
Kdo je maline?
Česa se boji Binca?
Kdo lovi?
Tu lahko poslušaš melodijo pesmice:
https://www.youtube.com/watch?v=LNKwPvaXaAU

