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1.Ali znaš sikati kot kača? Pokaži. SSSsssssss... Šumeti kot listje? ŠŠŠšššššššš..

2.Povej vsaj 5 besed z vsakim glasom.

3.Pripravi rdečo, modro in zeleno barvico ter reši naloge

 

MAT    Več bo kot 10 

ZV/65 

1.Najprej pripravi barvice in jih ošili, če je potrebno.

2.Pobarvaj matematično pobarvanko v 

3.Kako dober in hiter si v računanju do 20 pa 

        https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?FRWL0078

 

GUM 

J.Bitenc: Vlak 

o Pesmico Vlak lahko poslušaš na spodnji povezavi.

o Zraven veselo zapoj, prav ti bodo prišle tudi ropotulje, ki si jih že

    Vlak      

PO DOLINAH IN LIVADAH, 

SKOZI GORE IN ČEZ REKE 

VOZI, PISKA IN SOPIHA, 

KAKOR S PIPO STARI MIHA. 

VES ZAVIT JE V SIV OBLAK, 

TJAŽEK PRAVI: TO JE VLAK! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=moPdFtY4bUA
 

 

 

 

Ali znaš sikati kot kača? Pokaži. SSSsssssss... Šumeti kot listje? ŠŠŠšššššššš..

.Povej vsaj 5 besed z vsakim glasom. 

.Pripravi rdečo, modro in zeleno barvico ter reši naloge v delovnem zvezku na strani 65

Najprej pripravi barvice in jih ošili, če je potrebno. 

.Pobarvaj matematično pobarvanko v zbirki vaj na strani 65. 

v računanju do 20 pa  preveriš na spodnji povezavi, kjer je spletna naloga:

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?FRWL0078 

Pesmico Vlak lahko poslušaš na spodnji povezavi. 

Zraven veselo zapoj, prav ti bodo prišle tudi ropotulje, ki si jih že izdelal.

    

 

HITRO, ŠE HITREJE PELJI, 

STARA MAMA ME ŽE ČAKA! 

METKA PROSI IN VZDIHUJE, 

VLAKEC PA, KOT DA JO ČUJE. 

ŽE POTEGNE IN ZDRVI, 

METKA PA – NA TLEH SEDI. 

https://www.youtube.com/watch?v=moPdFtY4bUA 

1.razred 

Ali znaš sikati kot kača? Pokaži. SSSsssssss... Šumeti kot listje? ŠŠŠšššššššš.. 

delovnem zvezku na strani 65. 

preveriš na spodnji povezavi, kjer je spletna naloga: 

izdelal. 
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ŠPO 

o Danes boš naredil nekaj posebnih vaj, ki so del posebne telovadbe, imenovanje joga. 

o K vajam lahko spodbudiš tudi ostale družinske člane. 

o Vaje ponovi večkrat na dan. Vsak položaj drži 30 sekund (lahko tudi prešteješ do 20). 

 

 


