Petek, 24. 4.
SLOVENŠČINA – Preverim svoje znanje
Odpri oranžen delovni zvezek na strani 60. Preberi.
Ustno odgovori!
Koga je opisala deklica? Je dobro opisala Majo? Je napisala vse o Maji? Kateri
podatki manjkajo?
Povej skupno ime (nadpomenko/besedo s širšim pomenom) za naštete
predmete/bitja:
miza, stol, omara – ___________
zelje, solata, peteršilj, cvetača, brokoli – ____________
sir, jogurt, skuta, maslo – _____________
olje, voda, sok, kis – ________________
Naštej predmete/bitja, ki spadajo pod skupno ime (nadpomenko/besedo s širšim
pomenom.
CVETJE – tulipan, nagelj, hortenzija, marjetica …
PRSTI – _______________________________________
GLASBILA –______________________________________
NOTRANJI ORGANI ČLOVEŠKEGA TELESA – _______________________
NEVARNE SNOVI – _____________________________________
Zdaj pa reši naloge na strani 61. Pri 1. nalogi napiši dolge odgovore v zvezek.
Ne pozabi oceniti svojega znanja – nalepi čebelčka.

MATEMATIKA – Računam do 100
Danes boš vadil/a računanje do 100. V delovnem zvezku boš rešil/a naloge na
strani 27 in 28. Ni treba prepisovati računov, lahko zapisuješ samo rezultate. Le pri
3. nalogi moraš prerisati preglednico in vanjo zapisati podatke. Nato zapiši vse tri
račune in odgovore.

SPOZNAVANJE OKOLJA – Gibanje
Danes boš opazoval/a gibanje. Ali se znaš gibati na različne načine:
-

skači

-

hodi

-

teci

-

valjaj se

-

plazi se

-

skači po eni nogi

-

potiskaj (en predmet)

-

vleci…

Zdaj pa odpri zelen učbenik na strani 71. Dobro si oglej sliko.
Ustno odgovori!
Katere osebe se gibajo? Kako se te osebe gibajo? Katere osebe se ne gibajo?
Ali se gibajo tudi predmeti? Kateri? Kako se ti predmeti gibajo? Ali pri gibanju
puščajo sledi? Kateri predmeti se ne gibajo?

No, naredi poskus. Hitro steci v svojo sobo po nekaj igrač. Misliš, da se te igrače
lahko premikajo … Seveda se, če jim le pomagaš. 
Na različne načine poskusi igrače spraviti v gibanje (vlečenje, potiskanje, pihanje,
kotaljenje … ).

Ti je uspelo?
Imaš mogoče doma tudi kakšno igračo, ki se premika kar sama? 

