Torek, 14. 4. 2020
SLOVENŠČINA – Pisana črka g
Ja, spet čas za novo črko. Še malo, pa bomo z učenjem novih črk zaključili. Najprej si
oglej, kako jo pišemo.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/g/kako-napisemo-to-crko

Mala pisana črka g je podobna kot mala pisana črka a. Ima pa eno veliko posebnost – en del
črke sega pod črto (med korenine). Velika pisana G je na začetku podobna pisani črki C.

Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku največji G in g kar ga zmoreš, napiši črki s prstom na
hladilnik, nekomu na hrbet in na stol. Pazi na poševne in navpične črte.
Ti gre? No, sedaj je na vrsti zvezek. Pazi, kje boš zapisal/a črko g. Če ne gre, prosi starše za
pomoč.
Napiši dve vrsti male črke in dve vrst velike črke. Kako je šlo?
Prepiši naslednji besedi trikrat:

S pisanimi črkami prepiši v zvezek:
breg

žoga

goba

log

žaga

Gorazd

Gaber

Žiga

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/g

MATEMATIKA
Danes boš sestavljal/a račune. Takole bo šlo:
Imaš tri števila 3, 9 in 6. Sestavi štiri račune – dva računa seštevanja in dva računa
odštevanja.
Nasvet: za računa seštevanja izberi dve manjši števili, to sta 3 in 6.
Za odštevanje poišči največje število, to je 9 in od tega odštej manjše število.
Rešitev je taka:
3 + 6 = 9
6 + 3 = 9
9 - 3 = 6
9 - 6 = 3
Vzemi zvezek in sestavi 4 račune iz števil 2, 8, 6. Ali ti je šlo?
Zdaj pa sestavi račune iz števil: 12, 7, 5.
Poskusi še s števili 32, 10, 42.
Zdaj pa reši naloge iz delovnega zvezka na strani 14 in 15.
!!! Pri 3. nalogi si pomagaj tako, da podčrtaš prvi dve števili, izračunaj in napiši rezultat
nad račun in potem rešuj do konca. Takole:
68
34 + 34 + 11 = 79
Želim ti uspešno reševanje!

SPOZNAVANJE OKOLJA – Skrbim za zdravje
Se spomniš, da nas je prejšnji mesec obiskala medicinska sestra? Pogovarjali smo se o skrbi za
svoje zdravje.
Oglej si, kako za svoje zdravje skrbijo učenci OŠ Poljane.
https://www.youtube.com/watch?v=0QUvCECXbBY

Sedaj pa odpri zelen učbenik na strani 68. Oglej si sličice in preberi besedila pod njimi.

Spodaj sem pripravila tabelo. V levi stolpec sem zapisala, kako je potrebno skrbeti za svoje
zdravje.
Tako tabelo naredi tudi ti. Čez dan spremljaj svoje dejavnosti tako, da jih šteješ. Vsako
ponovitev označi s črtico v ustreznem prostoru. Tako kot smo se učili pri matematiki. Spodaj
sem za primer označila, kolikokrat sem se v torek umila (roke, obraz, zobe …).
Skrb za zdravje bomo spremljali teden dni.
TOR

SRE

ČET

PET

SOB

NED

Skrbim za čistočo svojega telesa
(umivanje zob, obraza …).
Spil/a sem kozarec vode.
Se gibam in igram.
Jedel/la sem sadje ali zelenjavo.
Šel/šla sem pravočasno spat.

No, kako ti je šlo? Dobro skrbiš za svoje zdravje?



Domača naloga: Naslednjo uro spoznavanja okolja boš potreboval/a sličice različne hrane
(dobiš jih v letakih, reklamah …).

GLASBENA UMETNOST – Pripravimo se na koncert

Tako, izdelal/a si boben in že ponovila/a pesmice. Kako ti je šlo?
Čas je, da se pripraviš za koncert. Tokrat to ne bo razredni koncert, ampak domači koncert.
Izberi si 3 pesmice. Eno pesmico samo odpoješ, eno spremljaš na lastna glasbila (Kaj je že to?),
eno pa spremljaš z bobenčkom, ki ga izdelal/a. Do petka pesmice pridno zvadi (lahko sodelujejo tudi
bratci ali sestrice). Predlagam, da svoj nastop zaključiš s prstno igro in na koncu požgečkaš
poslušalce 

. Koncert boš izvedl/a naslednjo uro glasbe. Do takrat pa pridno vadi .

