Torek, 7. 4.
SLOVENŠČINA – Pesem: Malim so všeč
Ali si že kdaj slišal/a, da so besede lahko sladke ali pa nenavadne?
Povej kakšno kislo besedo, dišečo besedo, smešno besedo, okusno besedo...

Tudi pesniki imajo radi besede.
Preberi si pesem. Lahko jo poiščeš tudi na LiliBi - v berilu na strani 12. Poslala sem ti
tudi posnetek pesmi. Poslušaj jo.

Dušan Radović

Malim so všeč

Ustno odgovori na vprašanja.
Kdo je napisal pesem? Kakšen naslov ima pesem? Koliko kitic ima? Kaj se ponavlja?
Dopolni pesem – dodaj ji vsaj še eno kitico, začni takole Malim so všeč….
Napiši kitico v zvezek. Ne pozabi napisati naslov in datum.

MATEMATIKA
Danes se boš naučil/a odštevati. Zraven računov boš risal/a desetice (palice) in enice
(pikice). OBVEZNO!
Takole bo šlo:
-

v zvezek zapiši račun 72 - 30 = ___ ,

-

nad računom nariši sliko: ●● ker odštevamo, prečrtamo 3 palice,

-

izračunaj razliko: odštej palice (desetice) in preštej enice (pike), ugotoviš, da imaš
skupaj 4 D in 2 E, torej je razlika 42.

V zvezku bo videti takole:
Prepiši in dokončaj! Pazi na lepo pisavo!

●●
72

- 30 = 42

53 - 10 =

77 - 20 =

42 - 30 =

63 - 40 =

73 - 10 =

41 - 30 =

54 - 20 =

92 - 70 =

Zdaj pa reši še naloge v delovnem zvezku, stran 9 in 10 (to te čaka na naslednji strani).
Račune prepiši in izračunaj, matematične zgodbe preberi in v zvezek zapiši le račun in
odgovor.

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.

GLASBENA UMETNOST – Prstne igre

Čas je, da se sedaj malce »pohecamo«. Ko si bil/a v vrtcu ste se večkrat šli kakšno bibarijo s prsti.
Danes sem zate pripravila ljudsko prstno igro Panj. Kaj že pomeni, če je pesmica ljudska?
Gre pa tako:

PANJ (ljudska)

TUKAJ JE PANJ,

(Roke imamo stisnjene v pest pred sabo.)

A KJE SO ČEBELE ?

(Skomignemo z rameni.)

SKRILE SO SE,
VSE PROČ ODLETELE. (Damo pesti za hrbet.)
PREŠTEJ DO 10,
PA PRIDEJO SPET. (Damo obe roke pred sabo, še vedno stisnjene v pest.)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! (Ko štejemo, postopoma odpiramo prstke, drug za drugim.)
BZZZZZZZZZZZZZZZZ! (Nekoga požgečkamo.)
Hecaš se lahko z bratci, sestricami, mamico in očkom!

