ČETRTEK, 23. 4. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA – ČUTILA
Tvoja naloga je, da čez dan poskrbiš:
- za zdravo prehrano (5 manjših obrokov, več sadja in zelenjave),
- da popiješ dovolj tekočine (najbolje vode),
- da poskrbiš za osebno higieno (redno umivanje rok, umivanje zob, tuširanje),
- za dovolj spanja (približno 9 ur na dan),
- za gibanje na svežem zraku …

Ponovi 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

SLOVENŠČINA – PRI KOSILU
 S starši se pogovorite, kaj bo danes za kosilo. Imaš rad zelenjavno juho?
Da/ne, zakaj?
 Danes boš poslušal oddajo Poštni nabiralnik na radiu Lilibi.
 Še poznaš pravila poslušanja?
 Zbrano poslušaj zgodbo Pri kosilu, na spletu Lilibi.si e- gradivo 1.r.
samostojni delovni zvezek za slovenščino 2. del stran 38, klikni na zelen
zvočnik in poslušaj. Posnetek poslušaj dvakrat.
PRI KOSILU

Dobrodošli v oddaji Poštni nabiralnik. Lepo pozdravljeni. Teden je naokoli in spet smo z vami
v oddaji Poštni nabiralnik na radiu Lilibi. Najprej mi povejte, ali imate radi zelenjavno juho.

Kako? Povejte še enkrat. No, pa še vedno slišim da in ne. Bo že tako, da ima vsak od vas svoj
odgovor. Poslušajte, kaj se je zgodilo pri Ani in Roku doma.
Ana in Rok sta se igrala s prijatelji na dvorišču, mamica pa je kuhala kosilo. Ko je bilo kosilo
kuhano, je mamica poklicala otroka. Ana in Rok sta stekla po stopnicah v stanovanje. Sezula
sta čevlje in si umila roke. Sedla sta k mizi. Mamica je na mizo postavila zelenjavno juho.
Najprej je juho nalila v Anin krožnik. Ana se je zahvalila. Nato je nalila juho še v Rokov
krožnik. Rok zelenjavne juhe ne mara, zato se je začel spakovati in mahati z rokami. Z roko je
zadel krožnik in juha se je polila. Ko je Rok videl, kaj je naredil, mu je postalo žal. Mamici se je
opravičil. Brez besed je odšel po krpo in pobrisal mizo. Vsi trije so sedli za mizo. Rok je prosil
mamico, naj mu nalije malo juhe. Poskusil jo je. Ugotovil je, da je okusna, zato jo je pojedel.
Za posladek so pojedli še palačinke.

 Kaj si si zapomnili?
Ali je bil Rok vljuden? Zakaj ne? Si tudi ti kdaj nevljuden?
 V DZ 2, str. 38
Reši nalogo. Označi vrstni red dogajanja na sličicah glede na poslušano
besedilo.
Ne pozabi za številko napisati piko, ker drugače preberemo ena, če pa ima
številka piko 1., pa preberemo prva (prvi). Poslikaj pravilno oštevilčene
sličice in mi jih pošlji.

ŠPORT – PLES
Nauči se ples Miša Bel zajček. Poglej na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=I2lPyRwFKi4&t=3s

Ples zapleši staršem, bratcem, sestricam.

