NAVODILA ZA DELO DOMA

SREDA -25. 3.

GLASBENA UMETNOST – PESEM POTOČEK
Pesmico POTOČEK poslušaj na spletnem brezplačnem portalu www.Lilibi.si pod zavihkom
ŠOLSKA ULICA 1-2 glasbena umetnost Pesmice 1. Pesmico poslušaj večkrat in se jo nauči na
pamet.

SPOZNAVANJE OKOLJA – POMLAD
Ponovimo. Na portalu www.lilibi.si poišči SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA
SPOZNAVANJE OKOLJA -2. DEL in si oglej sliko na strani 14,15.
PRIPOVEDUJ, KAJ OPAZIŠ. KAKŠNA SO DREVESA, RASTLINE, KATERE ŽIVALI
OPAZIŠ, KAJ DELAJO LJUDJE…

MATEMATIKA – ZAMENJAM VRSTNI RED SEŠTEVANCEV
KAKO STA LILI IN BINE RAČUNALA?

**** ***
4 + 3 = 7

*** ****
3 + 4 = 7

4 +3 = 3+4
DZ stran 58, 59 – REŠI NALOGE.

SLOVENŠČINA – VELIKA TISKANA ČRKA R
DZ za opismenjevanje str. 32 glasno še enkrat preberi besede
rožica.

in jih prepiši v črtan zvezek -

PAZI NA PRESLEDEK MED BESEDAMI, ČRKE PIŠI NATANČNO, OŠILI SVINČNIK.

ČETRTEK – 26. 3.
MATEMATIKA - RAČUNAM DO 10
Reši naloge v DZ stran 60.

SLOVENŠČINA - VELIKA TISKANA ČRKA R

V DZO stran 33 glasno preberi slikopis
. Starši naj te poslušajo. Prepiši povedi v črtan
zvezek – rožica. PAZI NA PRESLEDEK MED BESEDAMI, ČRKE PIŠI NATANČNO, NA
KONCU POVEDI NAREDI PIKO. OŠILI SVINČNIK.
Če želiš, preberi še nalogo z utežjo in dopolni povedi .
RIŠEM ČRTE – STRAN 13, 14

SPOZNAVANJE OKOLJA – SEJEM, SADIM
Vprašaj starše, če imajo doma semena in si jih oglej. Kakšne barve so? So velika, majhna?
Zakaj jih potrebujemo? Potrebujemo jih zato, da iz njih zraste nova rastlina.
V samostojnem delovnem zvezku za spoznavanje okolja na strani 20 -www.lilibi.si si poglej,
kako zraste nova rastlina. Kako skrbimo za rastline? Kaj potrebuje rastlina za življenje?

ŠPORT – PODAJANJE ŽOGE
-

Na različne načine si s starši podajaj žogo.
Podajanje z obema rokama iznad glave, izpred prsi;
z eno roko iznad rame z desno in levo roko;
met žoge med nogama nazaj.

PETEK – 27. 3.
SLOVENŠČINA - PST, VOLK JE V SOBI
Na portalu www.lilibi.si si pod zavihkom E- gradivo 1. r. učbeniki Lili in Bine BERILO, stran
76, 77 poišči zgodbo PST, VOLK JE V SOBI . Starši naj ti jo glasno preberejo, ti pa
poskušaj odgovoriti na vprašanja pod zgodbico.
V zvezek jabolko napiši naslov in zgodbico še naslikaj.

MATEMATIKA – RAČUNSKE ZGODBE
V DZ na strani 61 si oglej sliko.
STARŠEM POVEJ NEKAJ RAČUNSKIH ZGODBIC. NAPIŠI RAČUNE IN JIH
IZRAČUNAJ.

ŠPO – VADBA PO POSTAJAH

 Pantomima

- Si piščanček, ki se skuša izleči iz jajca. Ko ti to uspe, raziskuj svet na svojih negotovih
nogah.
-Velikega psa pelješ na sprehod na vrvici, pes opazi mačko in se požene za njo.
- Si mušica, ki leta naokrog. Pomotoma pristaneš na žvečilnem gumiju in se prilepiš.
- Si lovec na leve, ki hodi po džungli. Kaj se zgodi, ko se srečata?
- Si gasilec. Zaslišal si alarm, hitro obleči plašč, čelado in škornje. Z gasilskim avtom se
odpelješ do požara. Gasiš, plezaš po lestvi, rešiš koga, ki je ujet.
- Si ribič. Natakni črva na trnek, vrzi trnek v vodo. Ujel si veliko ribo, ki močno vleče,
pazi, da ti ne uide.

