PETEK, 8. 5. 2020
SLOVENŠČINA – VELIKA TISKANA ČRKA P
V delovnem zvezku za opismenjevanje stran 48, 49 si poglej črko P.
Na spletu lilibi.si e – gradivo 1. razred, delovni zvezek za opismenjevanje 1,
stran 49 klikni čebelčka, poglej zapis črke P.
1. Na barvnem zgornjem robu, pri črki P, v okenca napiši ( kdor zna ) besede za
sličice ter z rdečo barvico prevleči črko P, ali označi okence, kjer slišiš glas P,
2. črko P – piši po zraku, mizi, hrbtu staršev,
3. v zvezek ježek, nalepi sličice na začetni glas P, napiši mavrično črko P,
4. v zvezek rožica napiši črko P čez štiri vrste, nato pa dve vrsti črk.
Piši čez dve vrsti in pazi na presledek med črko P P ,
5. spodaj napiši in preberi besede POT PAV REPA PIPA
PIKAPOLONICA in poved – PO VRTU LEZE POLŽ . ( ne pozabi na piko).
6. Z rdečo barvico prevleci vse ČRKE P.

P
POŠLJI MI ČRKO P.

MATEMATIKA – ŠTEVILO 15
 Po nareku staršev, v karo zvezek, piši števila do 14. Piši samo v en kvadratek
5 13 8 1 9 4 12 7 14 0 11.
 Število 15 . V karo zvezek napiši čez pol strani število 15, spodaj napiši še z
besedo.
 Nato pobarvaj 10 kvadratkov z rdečo barvo in 5 kvadratkov z modro . Napiši
koliko je vseh kvadratkov.
 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 15.
Ne pozabi, da številke pišemo od zgoraj navzdol !
 Naredi še kartonček s številom 15.
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Potreboval boš 3.del delovnega zvezka za matematiko, poišči ga na portalu lilibi
pod e-gradivo za 1.razred, samostojni delovni zvezki, Matematika 3.del.

1. V DZ na strani 13 preštej jajčka v embalaži.
2. V karo zvezek napiši oziroma nariši rešitve nalog iz DZ na strani 14.
3. Naloge v DZ na stani 15 pa lahko rešiš tako, da odpreš stran, poiščeš na strani
orodjarno ( spodaj se pokaže znak torba), jo odpreš in se ti zgoraj na desni strani
prikaže svinčnik. Z njim lahko povežeš številke, kot zahteva naloga.
Lahko pa seveda če imate možnost strani tudi natisnete.
POSLIKAJ IN MI POŠLJI.

ŠPORT- VADBA RAVNOTEŽJA
Naloga:
1. Poišči ravnotežno pot (robnik, ležeče deblo ali vejo,…) Lahko je tudi
črta, narisana na tleh.
2. Prehodi jo po njeni dolžini, brez da stopiš dol.
3. Uporabljaj različne načine premikanja: naprej, nazaj, bočno, obrati,
počepi, poskoki…
4. Hoja in tek.

