SREDA, 8. 4. 2020
SLOVENŠČINA
JUHU spet nova črka oz. danes bosta kar dve novi in to sta C in Č.
Stran v črtnem zvezku razdelite na pol, na zgornji polovici čez pet vrst zapišite C na spodnji polovici pa črko
Č. Za vsako črko nariši vsaj tri sličice, ki predstavljajo predmet, rastlino, žival ali osebo na to črko.

GLASBENA UMETNOST
V ponedeljek ste si izdelali domače glasbilo (ropotuljo, boben, brenkalo,…).
Danes si izberi vsa tri pesmice, ki smo se jih že naučili v šoli in jih zapoj ter jih spremljaj s svojim glasbilom.
Lahko pa tudi izvajaš ritem pri ritmični izreki, besedila najdeš v brezčrtnem zvezku.
Doma lahko pripraviš koncert s petjem in igranjem tvojih najljubših pesmic.

ANGLEŠČINA – Marija Katarinčič
Ta teden se boš pozabaval še s štirimi živalmi. Trije so pujski, eden pa volk.
Pred igranjem si oglej risanko tukaj ali prelistaj knjigo, če imaš možnost.
Nato:
 poimenuj živali ( three little pigs, wolf)
 poimenuj hiške ( slama – straw, les – wood, sticks, opeka – bricks)
 izdelaj hiške pujsov iz različnih materialov, ki jih imaš pri roki – slama, vejice, kamenčki, kocke..
 sam ali z več člani se igraj zgodbico ( ne pozabi močno pihati kot volk)
 če imaš možnost, si natisni pobarvanko, jo pobarvaj in v pravilnem zaporedju prilepi v zvezek

MATEMATIKA
V karo zvezek z rdečo barvico napišete velika števila 10, 11, 12 in 13 vsako v svojo vrsto, nato pa ponovite
še z malimi števili 10, 11, 12 in 13.
Zapis nadaljujete s ošiljenim svinčnikom. Pri zapisu bodite natančni.

ŠPORT
Telovadimo s pomočjo črk 
V prilogi imate za vsako črko zapisano vajo. Iz črk sestavite svoje ime, priimek, nato pa poglejte, katero vajo
morate opraviti. Seveda, lahko napišete še kakšno drugo ime ali pa poiščete najdaljšo besedo, ki jo
poznate in po njenih črkah odtelovadite potrebne vaje. K sodelovanju lahko povabite še ostale družinske
člane
Veliko zabave.

