16.3. PONEDELJEK
Pozdravljeni učenci in starši
Pošiljam vam navodila za delo. Za popestritev pa lahko uporabljate tudi:
- portal Lilibi.si. www.Lilibi.si
- spletna povezava za gradiva, ki so na voljo na spletni strani šole pod šolsko
knjižnico http://branjejekul.weebly.com
-dodatne vaje na spletu
https://interaktivne-vaje.si/

Lep pozdrav in ostanite zdravi.
Učiteljica Nives

MATEMATIKA – PRIKAZ S STOLPCI
Delovni zvezek za matematiko stran 50, 51- odgovori na vprašanja staršem, starši pa
preberete navodila.
Stran 52, 53 – rešite naloge.
SLOVENŠČINA – VELIKA TISKANA ČRKA L
Delovni zvezek za opismenjevanje –ČRKA L , stran 28, 29 – nalogo z utežjo preberite učenci
po želji, zadnjo nalogo rešite ob pomoči staršev – dodatno.
Prepiši besede – pero stran 28 v velik črtan zvezek – ošili svinčnik, pazi na presledke med
besedami.
SPOZNAVANJE OKOLJA – POMLAD, POMLADNE CVETICE
V zvezek »jabolko« nariši mali zvonček, trobentico, žafran.
Če imate pomladanske cvetlice v bližini hiše, jih poglej, drugače poglej v delovni zvezek za
slovenščino stran 27.
GLASBENA VZGOJA- MALI ZVONČEK
MALI ZVONČEK – pesem
MALI ZVONČEK – poslušaj pesem, ki ti jo preberejo starši
MALI ZVONČEK SE JE ZBUDIL – UČENCI V KROGU ČEPIJO, ROKI IMAJO SPUŠČENI NA TLA,
IZ TEGA POLOŽAJA SE DVIGUJEJO IN PRETEGUJEJO,
OČKE TRUDNE SI POMEL – POMANEJO SI OČI,
DA BI BRATCE VSE PREBUDIL – VSTANEJO Z IZTEGNJENIMI ROKAMI,
KAR ZVONITI JE ZAČEL – PREMIKAJO ROKE, DESNO , LEVO. BIM, BIM, BIM, BIM...

LIKOVNO USTVARJANJE – zgubaj zvonček. In ga nalepi v zvezek pikapolonica.

VESELO NA DELO.

17. 3. TOREK
LIKOVNA UMETNOST – POMLADANSKE CVETICE
Na brezčrten list naslikaj travnik s pomladanskimi cvetlicami. Slikaš lahko s flomastri,
barvicami, voščenkami. Cvetice naj bodo naslikane bolj na veliko. Sliko shrani, ko prideš v
šolo jo prineseš s seboj.
ŠPORT – TEK, HOJA
Skupaj s starši pojdite na sprehod v naravo hoja, tek, lovljenje, skakanje, hopsanje.
 SLOVENŠČINA - BEREM SLIČICE
 SDZ 2, str. 27
- Preberi naslov. Oglej si sličice in jih poimenuj.
Vprašanja za usmerjen ogled sličic: postavljate jih starši.
Kako se imenuje pojav v naravi, ki nastane na nebu, ko po dežju posije sonce?
Katere sličice bi povezal z dežjem? Zakaj?
Kakšne barve je trobentica?
S prstom pokaži marjetico.
Kakšne barve je vijolica?
Pokaži žafran.
Poimenuj cvetici, ki imata bel cvet. Sta cvetici enaki? V čem sta si različni? Kaj imata
enako?
Kaj dela moški? Povejte za vse štiri sličice. (lopati, grabi, seje, sadi)
- Starši berete navodila za reševanje naloge pod sličicami.
- Delovni zvezek RIŠEM ČRTE – stran 8, 9, 11.

18. 3. – SREDA
GLASBENA UMETNOST
POJEMO
Pesmico MALI ZVONČEK poslušaj na spletnem brezplačnem portalu www.Lilibi.si pod
zavihkom ŠOLSKA ULICA 1-2 glasbena umetnost Pesmice 1. Pesmico večkrat poslušaj in se jo
nauči na pamet. Prikaži jo še gibalno.
Mali zvonček se je zbudil – v krogu čepijo, roki imajo spuščeni na tla, iz tega položaja se
dvigujejo in pretegujejo,
očke trudne si pomel – pomanejo si oči,
da bi bratce vse prebudil – vstanejo z iztegnjenimi rokami,
kar zvoniti je začel – vzamejo inštrumente,
refren bim, bim….
SPOZNAVANJE OKOLJA
VREME
Opazuj vreme. Vreme se spreminja. Ugotovi , kakšno je vreme danes. Oglej si vremenske
znake – priloga. Nariši jih v brezčrtni zvezek – jabolko. Pogovori se s starši, kje lahko izvemo,
kakšno bo vreme.

MATEMATIKA
RAČUNSKE ZGODBICE
V karo zvezek zapiši 5 računov seštevanja + in 5 računov odštevanja - . Vsaka številka naj bo v
svojem kvadratku, prav tako znak + ali -.
Delovni zvezek – stran 54. Staršem ob sliki povej računsko zgodbico in napiši račun.
SLOVENŠČINA
POSLUŠAM IN RIŠEM
Delovni zvezek stran 29. Poimenuj sličice, riši po navodilih, ki jih preberejo starši. Kaj si dobil?

VREMENSKI ZNAKI

MEGLA

SONČNO

DELNO OBLAČNO

VETER

OBLAČNO

DEŽ

SNEG

19. 3. – ČETRTEK

SPOZNAVANJE OKOLJA
OPAZOVALNI SPREHOD
S starši se odpravite v naravo. Opazujte vreme, oblačila, drevesa- listnata in iglasta, barve
cvetic, cvet sadnega drevesa.
ŠPORT
TEK, POSKOKI
Sprehod v naravi. Hoja naj se menjava s hitrim tekom. Preskočite ovire, skačite po eni nogi, z
obema nogama. Lovite in skrivajte se.
MATEMATIKA
RAČUNSKE ZGODBE
DZ stran 55 – Povej, kaj pomenijo znaki ob navodilu. Povej računsko zgodbico staršem, napiši
račun in ga izračunaj.
Preberi zgodbico. Lahko ti pomagajo starši. Napiši račun in odgovor.
SLOVENŠČINA
NA PLANINI
DZ stran 30, 31. Preberi naslov. Kaj pomeni beseda na planini? Pri odgovoru, naj ti pomagajo
starši. Oglej si sliko. Pripoveduj, kaj vidiš?
Reši naloge na strani 31.

20.3. PETEK
SLOVENŠČINA
DEŽEVEN DAN, RIŠEM ČRTE
Delovni zvezek – stran 32. Oglej si slike in pripoveduj zgodbo.
Vprašanja za opis slik, preberejo ti jih starši.
1. sličica: Kateri letni čas je? Kdo je prišel na hišni prag? Kaj si je ogledoval dedek? Zakaj si
je ogledoval nebo?
2. sličica: Kam je odšel dedek? Kaj je vzel s seboj? Zakaj je na sprehod vzel dežnik?
3. sličica: Kako se je spremenilo vreme? Kaj je naredil dedek? Zakaj je odprl dežnik?
4. sličica: Kaj se je zgodilo, ko je zapihal veter? Kakšen je bil dedkov obraz?

5. sličica: Kaj je dedku odpihnil veter z glave? Kakšen je bil dedkov obraz?
6. sličica: Kdo je bil v dedkovi bližini? Kaj je Jan prinesel dedku? Kakšna sta bila dedek in
Jan? Kaj je rekel Jan dedku? Kaj je rekel dedek Janu?
DZ -RIŠEM ČRTE stran 12.
MATEMATIKA
PREDHODNIK , NASLEDNIK
Delovni zvezek stran 56.
Opazuj sliko, sestavi stolpiče s kockami.
Reši naloge. Starši naj ti na začetku pomagajo.
ŠPORT
KOTALJENJE ŽOGE
Žogo si s starši, brati, sestrami kotalite na različne načine sede, čepe, z eno roko, z obema
rokama. Žogo si tudi podajate in lovite.

