PONEDELJEK, 20. 4. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA – ČUTILA
Oglej si in prisluhni PowerPoint predstavitvi o čutilih. Na vsaki PowerPoint
drsnici je tudi zvok, ki ga vključiš s klikom na

ter z gumbom za predvajaj.

PRIPONKA.
Po končani predstavitvi reši priložen učni list in ga prilepi v zvezek za
spoznavanje okolja. Kdor nima možnosti, da bi učni list natisnil, naj nalogo reši
ustno, ob računalniškem zaslonu.
Na koncu pa lahko, če želiš, vadiš poimenovanje delov telesa na povezavah:
https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/wordmap_si.htm
https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/sorting_body_parts.htm?la
nguage=slovenian&linkback=../../../education/science/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=IvnTFgY9SgE

PRILOGA: UČNI LIST

MATEMATIKA – RAČUNAM DO 10
Danes pa boš potreboval 3.del delovnega zvezka za matematiko in ker je zvezek
v šoli, ga poišči na portalu lilibi pod e-gradivo za 1.razred ,samostojni delovni
zvezki - Matematika 3.del.
1. V DZ na strani 6 in 7, boš reševal račune in sicer račune prepiši v karo zvezek
( ni potrebno risati ) ter jih izračunaj. Predlagam, da na vrh napišeš DZ STRAN
6, 7.

1. NALOGA
3+4=
2. NALOGA

9–4=

3. NALOGA
8+1+1=
Rešene naloge mi poslikaj in pošlji. Matematika je na urniku šele v sredo.

SLOVENŠČINA – VELIKA TISKANA ČRKA Č
V rožico zapiši črke, krajše besede ter povedi, ki ti jih narekujejo starši.
M A J V O I U C E K L R D T N ( pazi na presledke )
VEM EMA DOM RACA
MAJA IMA LETALO.
PAZI NA NATANČNO OBLIKO ČRK. OŠILI SVINČNIK.
Fotografiraj črke, besede in mi jih pošlji.
V delovnem zvezku za opismenjevanje stran 40, 41 si poglej črko Č. Na spletu
lilibi.si e – gradivo 1. razred, delovni zvezek za opismenjevanje 1, stran 41 črka
Č klikni čebelčka, poglej zapis črke Č.

1. Na barvnem zgornjem robu, pri črki Č, v okenca napiši ( kdor zna ) besede za
sličice ter z rdečo barvico prevleci črko Č, ali pa označi okence, kjer slišiš glas
Č.
2. črko Č – piši po zraku, mizi, hrbtu staršev,
3. v zvezek ježek, nalepi sličice na začetni glas Č, napiši mavrično črko Č,
4. v zvezek rožica napiši črko Č čez štiri vrste, nato pa dve vrsti črk.
Piši čez dve vrsti in pazi na presledek med črko Č Č .
5. Spodaj napiši in preberi besede ČAJ LUČ ČEBULA ter poved ČEBELA
NABIRA MED. ( ne pozabi na piko)
6.z rdečo barvico prevleci vse ČRKE Č.

Č

