SREDA, 6. 5. 2020

SLOVENŠČINA – VELIKA TISKANA ČRKA Š
V delovnem zvezku za opismenjevanje stran 46, 47 si poglej črko Š. Na spletu
lilibi.si e – gradivo 1. razred, delovni zvezek za opismenjevanje 1, stran 47
klikni čebelčka, poglej zapis črke Š.
1. Na barvnem zgornjem robu, pri črki Š, v okenca napiši ( kdor zna ) besede za
sličice ter z rdečo barvico prevleci črko Š, ali označi okence, kjer slišiš glas Š,
2. črko Š – piši po zraku, mizi, hrbtu staršev,
3. v zvezek ježek, nalepi sličice na začetni glas Š, napiši mavrično črko Š,
4. v zvezek rožica napiši črko Š čez štiri vrste, nato pa dve vrsti črk.
Piši čez dve vrsti in pazi na presledek med črko Š Š .
5. spodaj napiši in preberi besede ŠE ŠAL ŠOLA ŠPELA ŠIVANKA in
poved MAČKA JE ULOVILA MIŠ.
NE POZABI NA PRESLEDEK MED BESEDAMI , LEP ZAPIS ČRK IN
PIKO. OŠILI SVINČNIK.
6. z rdečo barvico prevleci vse ČRKE Š.
 ČRKO Š MI FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI.

Š

MATEMATIKA – ŠTEVILO 13 IN 14
 S starši se igrata uganke in sicer tako, da drug drugemu na hrbet napišeta
število, drugi pa poskuša ugotoviti katero je to število. To igrico nekajkrat
ponovita.
 Danes boš spoznal števili 13 in 14. V karo zvezek napiši čez polovico
število13, spodaj napiši še z besedo.
 Nato pobarvaj 10 kvadratkov z rdečo barvo in 3 kvadratke z modro. Napiši
koliko je vseh kvadratkov. – GLEJ SLIKO.
 Številke pišemo samo čez en kvadratek in obe številki sta v enem
kvadratku.
 Ko boš pobarval vse kvadratke ( kot kaže slika spodaj) pa napiši še dve vrsti
števil 13.
 Nato spodaj napišeš še število 14 - čez polovico zvezka in še z besedo.
 Ko boš pobarval vse kvadratke ( kot kaže slika spodaj) pa napiši še dve vrsti
števil 14.
Ne pozabi, da številke pišemo od zgoraj navzdol.
 Naredi še kartončka s številom 13 in 14. POŠLJI MI NAPISANA ŠTEVILA.
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GLASBENA UMETNOST – ZAPOJMO IN ZAPLEŠIMO
Starši naj ti še enkrat preberejo pravljico o metulju - 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 se jo nauči na
pamet.
https://www.youtube.com/watch?v=VEf1tIPruAU

