SREDA, 8. 4. 2020
SLOVENŠČINA
Berilo: Na mavrico po pravljico, stran 36, 37, P. Kovač; O zelo trmoglavem jazbečarju





Igraj se in poišči nekaj besed, kakšen/a si in jih zapiši na lističe.
Mogoče je vmes beseda trmast/a. Kaj to pomeni?
Imaš mogoče doma psa ali pa ste ga imeli?
Opiši njegove značilnosti.

Kakšen pa je bil Bolfi, pa izveš v odlomku, v berilu na strani 36 in 37.



Tiho in potem še glasno preberi O zelo trmoglavem jazbečarju.
Ustno odgovori na vprašanja;

Si si predstavljal/a, da se bo Bolfi bojeval na tak način?






















-

Kdo so glavne osebe?
Kdaj se pravljica dogaja?
Kje se dogaja?
Kaj bi lahko bilo resnično in kaj ne?
Zakaj se je Bolfi bojeval z avtomobili?
Kako se je bojeval?
Ali je bil uspešen?
Kakšen je bil njegov zadnji upor?
Kaj se je zgodilo nekega dne?
Kdo je poskušal rešiti Bolfija?
Ali je bilo to nevarno?
Kam so odpeljali Bolfija?
Kaj je ugotovil veterinar?
Zakaj so mame zahtevale, da se dvorišče zapre za ves promet?
Kakšen se ti je zdel Bolfi?
Kakšen se ti je zdel Saško?
Kakšen je bil saško do Bolfija?
Katere osebe, so se ti zdele slabe?
Kako je v vašem naselju*
Ali bi tudi vi potrebovali kakšnega Bolfija*
Kdo je napisal to pravljico?
Naloge po izbiri;
Risanje zgodbice v obliki stripa, izmišljanje novih Bolfijevih junaštev, pisanje nove zgodbe o
Bolfiju.
Pripovedovanje in risanje pravljice z napako; O zelo trmoglavi mački, o papagaju, o teličku,..

Tudi to novo pravljico upodobi v obliki stripa.
MATEMATIKA
RJI/ 28 UTRJEVANJE ODŠTEVANJA DO 100


Odštej, saj vidim, da ti gre zelo dobro. 47 – 5 =

22 – 1 = 88 -4 = ……………








Pobarvaj okenca s pravilnimi rezultati.
Preberi pobarvane črke po vrsti in ugotovi ime psa.
Ime, ki si ga dobil/a zapiši na spodnjo črto.
Izračunaj še spodnje račune, lahko si pomagaš s stotičkom.
Pobarvaj polja s pravilnimi rezultati.
Le kaj se je prikazalo tokrat?

DOPOLNILNI POUK
Ponovno je čas, da utrdiš tehniko branja. Izberi si en odlomek v berilu in ga enkrat tiho preberi. Prosi
nekoga, da te pri drugem branju posluša in beleži napačno prebrane besede. Upam, da jih bo zelo
malo.

GLASBENA UMETNOST IN ŠPORT ( SREDA IN ČETRTEK )
Danes poslušaj pesmico večkrat, tako, da ti bo melodija prišla v uho. Jutri pa se nauči še
besedilo. Pesmica je povezana s prihajajočimi prazniki.

Ko ko ko Poslušaj tukaj
Izvajalec: Čuki
Avtor besedila: Jože Potrebuješ
Avtor glasbe: Jože Potrebuješ

Od-ko-korakalo je pišče čez dvorišče,
od-ko-korakalo, da malo svet razišče,
od-ko-kodakalo naglas,
kot da poslavlja se od nas,
od nas, ki smo ga čuvali ves čas.
Od-ko-korakala je putka čez dvorišče,
od-ko-korakala, da pišče tam poišče,
od-ko-kodakala naglas,
kot da poslavlja se od nas,
od nas, ki smo jo čuvali ves čas.
Od-ko-korakal je petelin čez dvorišče,
od-ko-korakal, da družinico poišče,
ki-ki-kirikal je naglas,
kot da poslavlja se od nas,
od nas, ki smo ga čuvali ves čas.

Kako na koncu spet se vse lepo obrne,
ko pod večer se pišček k mami putki vrne,
je petelinček bil vesel,
ko je oba močno objel
in skupaj z njima pesmico zapel.
Kokoko kokokokokokokoko išče,
kokoko kokokokokokokoko pišče,
je petelinček bil vesel,
ko je oba močno objel
in skupaj z njima pesmico zapel.

