TOREK, 12. 5. 2020

SLOVENŠČINA – MALA IN VELIKA PISANA ČRKA g, G
Delovni zvezek za opismenjevanje (beli) odpri na strani 110.
1. Na spletu Lili.bi poišči 2. r. e - gradivo delovni zvezek za opismenjevanje - 2.
del, stran 110, 111 in si s klikom zgoraj desno na modrega čebelčka oglej
pravilni zapis male in velike pisane črke g, G.
2. Vadi zapis s prstom po zraku, po mizi, po hrbtu staršev. Potem pa v belem DZ
napiši tri vrstice g-jev (na strani 110: dve vrsti malih in na strani 111: ena vrsta
velikih).
3. Napiši mavrično črko g, G v črtan zvezek.
4. Naredi vaje v velik črtni zvezek in nato še v zvezek z vmesno črto, tako kot
delamo v šoli.
5. V DZ na strani 109 reši še naloge, ki ti manjkajo.
ČRKO G MI BOŠ POKAZAL V ŠOLI.

LIKOVNA UMETNOST- ŽIVALI OB VODI - lepljenka
Iz različnih barvnih papirjev izreži podlago – vodo, travnik. Nato izreži živali
ribe, race, majhne račke, labode, želve, ptice, kamenčke, rože.. Sliko lahko
narediš čisto po svoji ideji.
Vesela bom, če mi jo prineseš pokazat v šolo, ko se spet vidimo.
PRIMER:

ŠPORT- VAJE Z GIBALNO KOCKO
Poišči igralno kocko. Igro se lahko igraš sam ali pa povabiš k igri še katerega od
družinskih članov. Vržeš kocko, ko se ta ustavi, pa izvedeš naloge po spodnjih
navodilih.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tek na mestu 
Hoja nazaj 
Deset poskokov 
Deset počepov 
Hoja po vseh štirih 
Hoja po vseh štirih nazaj 

Igra ima več različic. Izberi si tisto, ki ti najbolj ustreza.
a) Igra do konca (1 igralec)
Igralec vrže kocko in naredi nalogo. Kocko meče tako dolgo, dokler ne opravi
vseh nalog! Vsakič seveda opravi gibalno nalogo.

b) Jaz tebi, ti meni (2 igralca)
V igri sta dva igralca. Eden vrže kocko in s tem določi nalogo drugemu. Drugi
nalogo izvede in sedaj on vrže kocko prvemu.

