PONEDELJEK, 6. 4. 2020

SLOVENŠČINA – BEREM SLIČICE
DZ 2 str. 35 Preberi naslov. Oglej si sličice v vsakem prostorčku in jih
poimenuj. Ugotovi kateri predmet ( vsiljivec) ne sodi zraven in zakaj (copat).
Prečrtaj ga. Povej skupno ime za ostale sličice (pripomočki za umivanje).
Naredi nekaj vaj za slušno zaznavanje glasov
1. vaja
Poiščejo besede, ki imajo isti začetni in končni glas.
Primer: Beseda, ki ima isti začetni in končni glas je beseda OTO.
Še nekaj primerov besed: ANA, OTO, BOB, TROT …
2. vaja
Igra: Veriga besed
Primer: Igra poteka tako, da nekdo ( starši, bratje sestra ) pove besedo, drugi
nadaljuje verigo tako, da se njegova beseda začne s končnim glasom
predhodne besede. Rečem besedo Peter, ker je končni glas v besedi r, moram
naslednjo besedo začeti z glasom r – Roman; Roman se konča na glas n, zato
se naslednja beseda začne z glasom n – nitka …
RIŠEM ČRTE – stran 15.

MATEMATIKA – KVADRAT
1.V DZ na strani 65 si oglej kvadrate.
2. V karo zvezek napiši naslov KVADRAT, nariši kvadrat s šablono - ima štiri
stranice, vse štiri stranice so enake. S pomočjo šablone nariši še nekaj
kvadratov. Ne pozabi jih pobarvati. Če nimaš šablone, jih nariši
prostoročno.
KVADRAT

3. V DZ na strani 65, reši naloge.
3. Potrebuješ kartončke s števili, ki si jih naredil. Kartončke obrni tako, da ne bo
videti števil, jih premešaj, nato jih obračaj in števila postavljaj tako, da bodo
razvrščena od najmanjšega do največjega. Preberi jih. Postopek še enkrat
ponoviš, vendar jih tokrat postavi tako, da bodo števila razvrščena od največjega
do najmanjšega.

SP0ZNAVANJE OKOLJA – DELI TELESA
1. Igra: Ogledalo
Za pomoč prosi enega od staršev ali brata, sestro, stojita si nasproti:
izbereš kdo bo ogledalo in kdo se bo v ogledalu gledal. Tisti, ki se »gleda« v
ogledalu se giblje, oseba v vlogi ogledala, pa ponavlja gibe za njim.
Igra: Robotko
Predstavljaj si, da si robot. Ob glasbi kot robot premikaš tisti del telesa, ki ga
izgovori eden od staršev. (leva noga, oči, usta, desna roka, vrat ...).
2. Na spletu poišči Lilibi.si ŠOLSKA ULICA 1-2 SPOZNAVANJE
OKOLJA TELO – MOJ OBRAZ, MOJE TELO in reši naloge.

TOREK, 7. 4.
SLOVENŠČINA – JAN
Pri tej nalogi boš potreboval pomoč staršev. Opišejo naj ti osebo, katero dobro
poznaš. Pozorno poslušaj. Ko boš vedel, katero osebo ti opisujejo, povej
njegovo ime.
Primer: Ima ovalen obraz. Na levem licu ima znamenje. Njeni lasje so svetli in
dolgi…
Poslušaj opis osebe JAN na spletu Lilibi.si e- gradivo 1.r. samostojni delovni
zvezek za slovenščino 2. del stran 36, klikni na zelen zvočnik in poslušaj.
POSLUŠANO - JAN
Dobrodošli v oddaji Poštni nabiralnik. Lepo pozdravljeni. Spet smo z vami v
oddaji Poštni nabiralnik na radiu Lilibi. Prisluhnite, kako je Jan opisal sebe. Svoj
opis je posnel in nam ga poslal.

Ime mi je Jan. Pišem se Mlinar. Praznoval sem sedmi rojstni dan. Hodim v prvi
razred osnovne šole. Živim v mestu. Sem visok in suh deček. Moj obraz je
okrogel. Na nosu imam pege. Imam rjave oči. Nosim očala. Moji lasje so kratki
in rjave barve. Oblečen sem v zelene dolge hlače in rjavo majico z dolgimi
rokavi. Obute imam zelene športne copate
Ustno odgovori na vprašanja, ki ti jih postavijo starši.
Kako je ime dečku?
Koliko je star?
Kako se piše?
V kateri razred hodi? Kje živi?
Kakšen ima obraz?
Kaj ima na obrazu?
Kakšne barve ima oči?
Ali nosi očala?
Kakšne barve ima lase?
Kako je oblečen?
SDZ 2, str. 36
Po navodilih reši naloge, opis lahko poslušaš še enkrat.

ŠPORT - JOGA ZA OTROKE
Danes pa je čas za jogo. Na sliki imaš prikazane različne položaje, preizkusi jih
tudi ti.

LIKOVNA UMETNOST – SLIKA IZ NARAVNIH MATERIALOV
1. V naravi poišči različne materiale za delo: storže, palice, kamne, cvetice,
trave…
2. Iz naravnih materialov zunaj izdelaj sliko. Izberi motiv po želji.
3. Izdelek lahko fotografiraš in mi ga pošlješ.

