SREDA, 1. 4. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA - SKRBIM ZA OKOLJE
Vsak rad živi v čistem okolju. Kako k temu pripomoremo? (ločujemo odpadke,
varčujemo z vodo, varčujemo z elektriko, sadimo nove rastline,…).

1. Oglej si zabojnike:

Čemu so namenjeni?
Kaj so odpadki? Kje nastanejo? Kam jih odlagamo? Zakaj jih zbiramo ločeno?
Kaj spada med organske odpadke? Kam jih odlagamo? Kaj je kompost? Čemu
služi? Pogovori se s starši.

SKRBIM ZA OKOLJE
Poglej sličice odpadkov in jih poveži v pravi zabojnik.

učni list

Če nimaš tiskalnika nariši - UČNI LIST v zvezek.
V SDZ reši nalogo na strani 79.
V velik črtni zvezek napiši naslov SKRBIM ZA OKOLJE in napiši kako ti
skrbiš za okolje (to je namesto tiste naloge, ki je v zelenem polju).
Na koncu današnje ure pa še:
A si že kdaj videl tak znak:

Mogoče veš kaj pomeni? (To je znak za recikliranje.) Kaj pa pomeni reciklirati?
(Ponovno uporabiti.)
Na spodnji povezavi si oglej posnetek, ki prikazuje reciklažo tetrapakov.
https://www.youtube.com/watch?v=llWkbN0xC24
Ne pozabi pogledati, kaj se dogaja s semeni, rastlinami, ki si jih posadil?

GLASBENA UMETNOST – POMLADNA
V DZ za glasbeno umetnost ponovi pesmice, ki smo se jih učili.
Na spletu www.Lilibi.si pod zavihkom ŠOLSKA ULICA 1-2 glasbena
umetnost Pesmice 2 poslušaj pesmico POMLADNA. Ob poslušanju pesmice
slikaj na učni list kot je napisano zgoraj in ga prilepi v zvezek
PIKAPOLONICA. Če nimaš tiskalnika preriši v zvezek.

Janez Bitenc

POMLADNA
Na polju rožice cveto ...

... na drevju pa ptički pojo.

Z neba nam sveti sonček zlat ...

... že prišla je k nam pomlad.

Iz gozda sem pa znani glas naznanja, da
prišla je v vas ...

... spet dobra mila kukavca, srca mojga
ljubica.

MATEMATIKA – ODŠTEVAM DO 100

Ponovimo:

24 –

3

= 21

ZMANJŠEVANEC

ODŠTEVANEC
Prepiši v karo zvezek.
V DZ na strani 78 reši naloge 9, 10, 11, 12, 13.
SLOVENŠČINA – SKRBIM ZA OKOLJE – 2 učni uri
Pozorno si oglej spodnje slike. Kaj prikazujejo?
Ali je med njimi kakšna, ki po tvojem mnenju ne sodi zraven? Zakaj ne?

Pri današnji uri slovenščine boš izvedel kako ljudje skrbimo za okolje.
V SDZ si glasno preberi besedilo na strani 36 in 37 (ker je kar nekaj branja,
lahko pobarvaš čebelnjak).
Nato reši naloge na strani 38.

