SREDA, 15. 4. 2020
SLOVENŠČINA
ZO/ 76, 77
o
o
o
o

ZIMSKO VESELJE

Ponovno preberi besedilo, na strani 75.
Ustno in pisno odgovori na vprašanja 6. naloge na str. 76.
Oblikuj smiselne, kratke povedi. Odgovore zapiši v zvezek, z naslovom Zimsko veselje.
Obkroži vsiljivce v skupini besed.

*** Sestavi povedi in jih napiši v zvezek. ( samo kdor želi ).
o S črticami označi presledke.
o Reši uganko in jo prepiši v zvezek s pisanimi črkami.
o Pri 10. nalogi prečrtaj odvečne kljukice, saj je tako besedilo zelo smešno.
*** Popravljeno besedilo prepiši v zvezek. ( samo kdor zmore ali želi ).
o Pazi na veliko začetnico in estetski izgled izdelka.
MATEMATIKA
ZV/ 53
o
o
o
o
o
o
o

ODŠTEVAMO DO 100
V ZV na strani 53, skrbno preberi naloge z besedilom.
Po drugem branju obkroži bistvene podatke.
Posebej podčrtaj vprašanje.
Sestavi, zapiši in izračunaj ustrezen račun.
Oblikuj in zapiši smiseln odgovor.
Ne pozabi na veliko začetnico in ločilo – piko.
Izračunaj še račune odštevanja.

GLASBENA UMETNOST
o Ponovi vse pesmice, ki smo se jih učili v tem šolskem letu in jih glasno zapoj. Ker znaš
besedila, lahko tudi ploskaš, uporabiš druge lastne instrumente
ŠPORT
o
o
o
o

Tudi danes je napovedano lepo vreme zato uživaj na zraku!
Malo povadi za športnovzgojni karton; SKOK V DALJINO Z MESTA
Naloge:
-sonožno preskakovanje črt na tleh -preskakovanje jarkov, bankin, debel na
sprehodih -žabji poskoki -igra »Ristanc«
o -kolebnica; preskoki naprej in nazaj, preskoki na eni in drugi nogi
o - Tek na 60m in 600m.
o -lovljenje na travniku -tek v hrib in po hribu navzdol -tekanje po travniku in vrtu

DOPOLNILNI POUK
Vadi zapis velikih pisanih črk; A M N U V Z Ž C Č O S Š
Za vsako črko napiši eno ime ali priimek, kraj, državo, reko.

