PETEK, 17. 4. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA - DELI TELESA
Igra: Ogledalo
Za pomoč prosi enega od staršev ali brata, sestro, stojita si nasproti:
Izbereš, kdo bo ogledalo in kdo se bo v ogledalu gledal. Tisti, ki se »gleda« v
ogledalu se giblje, oseba v vlogi ogledala, pa ponavlja gibe za njim.
Igra: Robotko
Predstavljaj si, da si robot. Ob glasbi kot robot premikaš tisti del telesa, ki ga
izgovori eden od staršev. (leva noga, oči, usta, desna roka, vrat ...).
Na spletu poišči Lilibi.si ŠOLSKA ULICA 1-2 SPOZNAVANJE
OKOLJA TELO – MOJ OBRAZ, MOJE TELO in reši naloge.
Pomisli in odgovori:
- kaj vse lahko delamo z rokami,
- za kaj vse lahko uporabljajo noge,
- poimenuj imena naših prstov (palec, kazalec, sredinec, prstanec in
mezinec).
Reši učni list. Če nimaš tiskalnika, prosi starše, da ti na bel list narišejo obris
telesa, ti pa s številkami označi posamezen del telesa – kot pravi navodilo na
učnem listu. List nalepi v zvezek jabolko. Rešen učni list poslikaj in mi ga
pošlji.
UČNI LIST ZA SPO:

Posamezni deli telesa so označeni s številko. Vnesi številko na ustrezno mesto
na sliki.
1 – ČELO

6 – TREBUH

2 – BRADA

7 – DLAN

3 – VRAT

8 – KOLENO

4 – RAMA

9 – GLEŽENJ

5 – KOMOLEC

10 – STOPALO

SLOVENŠČINA – PISMO – Oton Zupančič
Bim – bim, zaspance budim! Kdaj se to dogaja?
Kako se zjutraj prebujate?
Kako pa se zvečer odpravljate spat?
Kaj se zgodi, če nočete v posteljo?
Kaj takrat napravijo vaši starši?
Mogoče bi lahko dobili celo pismo z ukazom, da je treba takoj spat! Tako
pismo, pismo z ukazom za spanje, je pesem Otona Župančiča z naslovom
Pismo.
Na spletu poišči Lilibi.si e-gradivo 1.razred berilo 1 stran 44- 45.
Pesem PISMO naj ti najprej preberejo starši.
Oglej si ilustracijo zamorskega kralja in pismo, ki ga pošilja otrokom.
Kakšno je povelje zamorskega kralja?
V zvezek jabolko napišite naslov PISMO in ilustrirajte zamorskega kralja in
pismo.
ŠPORT: MET ŽOGICE V CILJ
Pripravi žogo, ki jo imaš doma. Če nimaš nobene, si jo naredi iz časopisnega
papirja, tako da ga zmečkaš v kepo in prelepiš z lepilnim trakom.
Na tla postavi kartonsko škatlo ali koš, od katerega moraš biti oddaljen 2 dolga
koraka. Poskusi vsak 6 krat zadeti škatlo ali koš. Razdaljo lahko povečaš in vajo
ponoviš.
Na tla postavi dve ali več plastenk (če nimaš plastenk, si lahko pomagaš s tulci
od wc papirja). Od njih si oddaljen 3 dolge korake. Poskusi žogo zakotaliti in
zadeti z njo plastenke.
Iz časopisnega papirja izreži velik krog – to bo tvoja tarča in ga nekam prilepi.
Nato se od njega oddalji tri dolge korake in ga skušaj z žogico zadeti. To nalogo
lahko izvajaš tudi zunaj.
Pri metu vedno pazi na pravilno tehniko: nasprotna noga naprej (če mečeš z
desno roko, se postaviš tako, da je leva noga naprej)

