Sreda, 15. 4. 2020
SLOVENŠČINA – Martin je zbolel
Preberi in ustno dopolni besedilo.
Tisti, ki zdravi bolne je ___________. Zdravnik nam predpiše ______________. Kadar
pademo, se nam na kolenu naredi ________. Zdravnika čakamo v _______________.
Rano povijemo s _____________. Kadar nas boli grlo, imamo _____________. Kdor je
bolan, je _____________.
V oranžnem delovnem zvezku poišči v kazalu besedilo z naslovom Martin je zbolel.
Preberi besedilo. Na strani 55 preberi vprašanja. Poišči odgovore v besedilu.
Zapiši jih (odgovarjaj v celih povedih, velika začetnica, pravilen zapis besed, estetska in
čitljiva pisava …).
Reši tudi 2. nalogo.
Spet se pogovori s starši: Ali si zadovoljen/na s svojim branjem? Si že izboljšal/a branje? (Si opazil/a
napredek pri tvojem branju?) Kako to veš? Kaj si delal/a, da je tvoje branje boljše? Bi se lahko še bolj
potrudil/a?
Si zadovoljen/na z razumevanjem prebranega? Kako pa bi izboljšal/a razumevanje? Ali je pomembno, da
razumemo kar preberemo? Zakaj? Si si zapomnil/a vsebino besedila? Kolikokrat si si moral/a pomagati z
učbenikom?

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

Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku največji J in j kar ga zmoreš, napiši črki s prstom na
vrata, na mizo in na tla. Pazi na poševne in navpične črte.
Ti gre? No, sedaj je na vrsti zvezek. Pazi, kje boš zapisal/a črko j. Če ne gre, prosi starše za
pomoč.
Napiši dve vrsti male črke in dve vrst velike črke. Kako je šlo?

Prepiši naslednje besede trikrat:

S pisanimi črkami prepiši v zvezek:
konji

čevlja

knjiga

gaj

jogurt

Jože

Jaka

meja

Bojana

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/j

Zijad

Jan

MATEMATIKA
Ali se še spomniš ČRTIČNEGA prikaza?
Tine je štel avtomobile. To je njegov zapis:
Koliko avtomobilov je naštel?
Spomni se, da z vsako peto črtico prečrtaš štiri prejšnje.
Oglej si črtični prikaz v delovnem zvezku na strani 16 in napiši, koliko učencev je
bilo v ambulanti zaradi navedenih bolezni. Če nimaš tiskalnika, piši v zvezek
takole:
gripa – 63
norice –
Potem poišči podatke v črtičnem prikazu in odgovori na vprašanja tako, da
pobarvaš pravilne odgovore. Če pišeš v zvezek, reši nalogo, da zapišem številko
naloge in odgovor. Tako:
1. gripe
2. rdečk

ŠPORT
Juvi te že čaka . Klikni na spodnjo povezavo.
https://otroski.rtvslo.si/avacc/media/play/id/174683699/section/televizija

