PONEDELJEK, 4. 5. 2020

SLOVENŠČINA – VELIKA TISKANA ČRKA S
V delovnem zvezku za opismenjevanje stran 44, 45:
1. reši naloge v DZ stran 44, na črte napiši črke S, pri drugi nalogi pa preberi
in nariši kot zahteva naloga.
2.

preberi, starši naj te poslušajo in naj se spodaj podpišejo.

3.

preberi in prepiši v črtan zvezek.

4. če želiš, lahko rešiš tudi
.
5. reši učni list. PRILOGA SPODAJ.

MATEMATIKA – ŠTEVILO 11 IN 12
 Potreboval boš kartončke s števili do 10. Kartončke obrni tako, da ni videti
številke, jih pomešaj in izžrebaj kartonček nato pokažeš ustrezno število
prstov (7, 3, 9, 6 …).
 Števili 11 in 12. V karo zvezek – čez polovico zvezka napiši število 11,
spodaj napiši še z besedo.
 Nato pobarvaj 10 kvadratkov z rdečo barvo in 1 kvadratek z modro. ( kot
kaže slika spodaj).
 Napiši koliko je vseh kvadratkov. Številke pišemo samo čez en kvadratek in
obe številki sta v enem kvadratku. Napiši še dve vrsti števil 11.
 V karo zvezek – čez polovico zvezka napiši število 12, spodaj napiši še z
besedo.
 Nato pobarvaj 10 kvadratkov z rdečo barvo in 2 kvadratka z modro. Napiši
koliko je vseh kvadratkov. Napiši še dve vrsti števil 12.
Ne pozabi, da številke pišemo od zgoraj navzdol !
 NAREDI ŠE kartončka s številom 11 in 12.
 POŠLJI MI NAPISANA ŠTEVILA.
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SPOZNAVANJE OKOLJA – SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE
Če želiš biti zdrav-a moraš poskrbeti:
- 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 …
V zvezek jabolko napiši naslov SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE in nariši,
kako ti skrbiš za svoje zdravje.
POŠLJI MI SLIKE.

6.

POIMENUJ SLIČICO IN OZNAČI ŠTEVILO GLASOV X
Z RDEČO BARVO POBARVAJ OKENCE KJER SLIŠIŠ GLAS S.

PREBERI IN NARIŠI
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