TOREK, 21. 4. 2020
Ogrevanje: tek 3 min, gimnastične vaje.
Žoge –
vodenje, met v
cilj

Potrebuješ žogo, plastenke (ovire), škatlo (zabojček).
Naloge:
- Vodenje žoge z rokami med ovirami.
1. vodenje z desno roko (5 povovitev),
2. vodenje z levo roko (5 ponovitev),
3. vodenje izmenično z desno in levo roko (5 ponovitev).

ŠPO

-

Vodenje žoge z nogami med ovirami (5 ponovitev).

-

Met v škatlo z razdalje petih metrov (10 ponovitev).

Če imaš čas, meči žogo ob steno ali pa si jo podajaj z
domačimi.
Danes boš spoznal/a malo pisano črko f.
V dz 3, na str. 60 si poglej, kako se zapiše črka f.
Zapis si lahko ogledaš tudi na spodnji povezavi:
SLJ

Mala pisana
črka f

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

Lahko najprej vadiš na list z različnim pisali, nato pa zapišeš
v črtni zvezek naslov in prepišeš kot vidiš.

Delo v dz 3, str. 60.
Pri 4. nalogi povedi v pravilnem vrstnem redu prepiši v
zvezek. Povedi piši eno za drugo.
Naslov v črtnem zvezku je: DZ 3, str. 60 – 4. naloga.

1. Ponovi.
- Zakaj ljudje gojimo rastline?
- Iz česa zraste nova rastlina?
- Kakšen je postopek obdelovanja zemlje in
gojenja rastlin? Katere pripomočke za to
potrebujemo?
SPO

Fižol raste

2. Miselni vzorec prepiši v brezčrtni zvezek. Potrebuješ 2
strani. Nato ga dopolni z risanjem ali lepljenjem sličic.

PRIPOMOČKI

STROJI

GRABLJE,

BRANA,

LOPATA,
MOTIKA,
SRP,
ŠKROPILNICA

PLUG,

KOMBAJN,
ŠKROPILNICA

NA VRTU, NA NJIVI

SADIMO
POTAKNJENCE
GOMOLJE
ČEBULICE

Prazniki

SEJEMO
SEMENA

Spomladi praznujemo kar tri praznike. Veliko noč smo
že praznovali.
27. aprila praznujemo dan upora proti okupatorju.
Prispevek si oglej na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s

1. in 2. maja pa praznujemo praznik dela. Prispevek si
oglej na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM&t=3s
Pripravi si brezčrtni zvezek. Potrebuješ eno stran.
Zapiši kot je prikazano spodaj.

27. april – DAN UPORA PROTI
OKUPATORJU
________________________________
1. in 2. maj – PRAZNIK DELA
Nariši ali prilepi sličice, ki prikazujejo, kako
praznujemo praznik dela.

