Ponedeljek, 6. 4.
ŠPORT
Dobro jutro, čas za šport. Najprej te povabim, da si ogledaš posnetek.
https://www.youtube.com/watch?v=gp4QN2IEpH4

Poskusi sestaviti svoj domači oviratlon. Preizkusi ga, vendar pazi na svojo
varnost.

SLOVENŠČINA – PISANA ČRKA H
Danes je čas za novo črko. Najprej si oglej, kako jo pišemo.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/h/kako-napisemo-to-crko

Mala pisana črka h je podobna mali pisani črka k. Velika črka H je zelo zapletena. Večkrat
vadi zapis po zraku ob spremljanju posnetka na LiliBi.

.
Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku največji H in h kar ga zmoreš, napiši črki s prstom na
vrata, na zvezek, na mamino dlan. Pazi na poševne in navpične črte. Obe črki napišeš z eno
potezo!
Ti gre? No, sedaj je na vrsti zvezek. Pazi, kje boš zapisal/a črko h. Če ne gre, prosi starše za
pomoč.
Napiši dve vrsti male črke in dve vrst velike črke. Kako je šlo?
Prepiši s pisanimi črkami naslednje besede – vsako dvakrat:

meh

hrana

Kim

Luka

hren
Rok

himna
Lana

smeh

Maks

Miha

Ela

Hamin

Minela

Oceni svoje delo – pod zapisane črke nariši »čebelčka«.
Na tej strani imaš tudi učni list, ki ga lahko rešiš (če imate doma tiskalnik).
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/h

Helena

SPOZNAVANJE OKOLJA - Ponovimo
Mogoče veš, kaj pomeni ta znak?

Točno, to je znak za recikliranje. To pomeni, da neko embalažo lahko ponovno uporabimo.
To si prejšnji teden naredil/a že kar nekajkrat. Drži? Iz odpadne embalaže si naredil/a
lonček, bobenček in iz starega papirja plakat.
ALI VEŠ, da lahko steklenico od pijače ponovno napolnijo do 60-krat. Veliko, ne?
Steklo stalijo in ga ponovno oblikujejo.
ALI VEŠ, da nekaterih odpadkov ne smemo sežigati. S sežiganjem zastrupljamo zrak, saj se
pri tem razvijajo zelo strupeni plini.
Odpri zelen učbenik. Ponovno preberi besedila na straneh 63, 64 in 65, da ponoviš, kaj si se
v prejšnjem tednu naučil/a.

LIKOVNA UMETNOSTI – velikonočni izdelek
V nedeljo boste nekateri praznovali veliko noč. To je največji krščanski praznik. Marsikdo se je že
lotil ustvarjanja in začel z barvanjem pirhov.
Ker doma nimamo vsi istih pripomočkov, imaš spodaj nekaj idej, na kakšen način lahko ustvarjaš.
Izberi si en izdelek in ga naredi. Lahko narediš tudi nekaj čisto svojega.
Vesela bom fotografije tvojega izdelka.

