SREDA, 22. 4. 2020
SLOVENŠČINA - PRAVLJICA: ZEMLJA JE DOBILA VROČINO
Vsako leto 22. aprila obeležimo svetovni dan Zemlje.
Oglej si Power Point predstavitev, ki je v priponki in prisluhni ekološki pravljici
z naslovom Zemlja je dobila vročino. Preberejo naj ti jo starši. Pravljico
ilustriraj v zvezek jabolko in napiši naslov. Fotografiraj tvojo sliko in mi jo
pošlji.
MATEMATIKA – RAČUNAM
Potreboval- a boš 3.del delovnega zvezka za matematiko, poišči ga na portalu
lilibi pod e-gradivo za 1. razred, samostojni delovni zvezki, Matematika 3.del.
1. V DZ na strani 8 in 9, boš reševal- a račune in sicer račune prepiši v karo
zvezek ( ni potrebno risati ) ter jih izračunaj. Lahko pa seveda, če imate možnost
strani tudi natisnete.
DZ stran 8 – seštevaš s tremi števili, naloge 1, 2, 3.
DZ stran 9 – odštevaš s tremi števili, naloge 1, 2, 3, 4. – spuščaj vrsto med
računi, pazi na lep zapis števil in ošili svinčnik.
Naloge mi fotografiraj in pošlji.

GLASBENA UMETNOST – METULJČEK CEKINČEK
Starši naj ti preberejo pravljico- izvajaj jo gibalno.
Nekoč je bila prekrasna gosenica, ki je zelo rada lezla po drevesu, cesti,
hišah, cvetlicah … (prst otrok predstavlja gosenico, ki leze po telesu, tleh,
stolih, mizah …). Toda nekega dne je postala gosenica zelo zaspana. Zvila se
je in zaspala. Globoko je smrčala. Ko se je prebudila in odprla oči, je
ugotovila, da ji je zelo tesno. Ni se mogla več premikati kot prej. Bila je zavita
v tisoče tankih nitk. Zvijala se je na tleh in se pričela kotaliti. Želela se je
osvoboditi, zato je napela vse svoje moči in nitke so se strgale. Osvobodila je
desno roko, nato še levo, desno nogo, levo in nazadnje še glavo. Pogledala se

je in ugotovila, da ima namesto rok prečudovita pisana krila, s katerimi lahko
poleti v svet. Postala je metulj.
Na povezavi poslušaj pesmico: METULJČEK CEKINČEK in pripevaj
pesmico.
https://www.youtube.com/watch?v=VEf1tIPruAU

V zvezek pikapolonica napiši naslov METULJČEK CEKINČEK in nariši
metuljčka in marjetice.

