ČETRTEK, 7. 5. 2020

SLOVENŠČINA – VELIKA TISKANA ČRKA Š
Delovni zvezek za opismenjevanje stran 46, 47.
1. Reši naloge v DZ stran 44, na črte napiši črke, pri drugi nalogi pa vpiši črko v
ustrezno okence in preberi obe besedi.
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.

SPOZNAVANJE OKOLJA - SKAČEM, TEČEM,…
Se spomniš, ko si bil/a na sprehodu na travniku? Kako si se takrat premikal/a?
(hoja). Si opazil/a na travniku kako čebelico ali pikapolonico? Kako sta se pa
onidve premikali? Poskusi ''leteti'' kot čebela. Kako pa se premika kača? Pa
žaba? Se spomniš še katere druge živali? (Gibanje poimenujte in posnemajte:
polž in deževnik lezeta/se plazita, hrošč in pajek hodita in plezata, ptiči letijo,
hodijo ali skačejo (poskakujejo), mačka in pes hodita ali tečeta…)
Danes pri spoznavanju okolja bomo najprej malo telovadili. Povabi k igri
bratca, sestrico, starše,…
Lovljenje že dobro poznaš. Sedaj pa se boste lovili na malo drugačen način.
Nekdo od sodelujočih naj pokliče določeno žival, ostali pa se boste gibali kot je
zanjo značilno. Tudi tisti, ki lovi se giblje tako.
Vrste gibanja pri lovljenju:
- rakovice: gibanje po vseh štirih (noge spredaj, roke zadaj),
- štorklje: skačete na eni nogi,
- kače: se plazite,
- zajčki: sonožno skačete,
Oglej si Power Point predstavitev o gibanju.

ŠPORT – TEK, LOVLJENJE NA RAZLIČNE NAČINE
Tek in hoja v naravi. Lovljenje na različne načine.
Sedaj pa se boste lovili na malo drugačen način. Nekdo od sodelujočih naj
pokliče določeno žival, ostali pa se boste gibali kot je zanjo značilno. Tudi tisti,
ki lovi se giblje tako.
Vrste gibanja pri lovljenju:
- rakovice: gibanje po vseh štirih (noge spredaj, roke zadaj),
- štorklje: skačete na eni nogi,
- kače: se plazite,
- zajčki: sonožno skačete,
- čebele: letite,
- mačka: hodite…

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

PREBERI IN NARIŠI
ŠTIRI

ŠOLA

