ČETRTEK, 14. 5. 2020

SLOVENŠČINA – PRAVE NAVADE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
V DZ na strani 51 preberi naslov. Dobro si oglej sličice. Preberi navodilo. Ustno
opiši sličice in o vsaki sličici povej tri povedi.
Odgovori še na vprašanja pri zadnji nalogi.
SLIČICE MI BOŠ OPISAL-A V ŠOLI.

SPOZNAVANJE OKOLJA - GIBANJE IN SNOVI
Ljudje pri svojem delu uporabljamo različne tehnične naprave in vozila, s
katerimi si pomagamo in olajšamo delo. Gibajo se tudi stroji. Zdaj pa odpri
zelen delovni zvezek na strani 89 – KAKO DELUJEJO, glasno preberi in si
oglej ilustracije.
Navodilo: Poišči 5 predmetov/igrač, ki jih imaš doma (na primer: avtomobilček,
žogo, igračko na kolesih, vetrnico, valj,…)
Te predmete/igrače poskušaj na različne načine spraviti v gibanje (vlečenje,
potiskanje, pihanje …). Natančno opazuj gibanja in svoja opažanja zapiši v
tabelo. Tabelo prilepi v zvezek za spoznavanje okolja, naslov pa naj bo
GIBANJE
TELO (igrača,
predmet)
ŽOGA

GIBANJE 1

GIBANJE 2

GIBANJE 3

poskakuje

se kotali

miruje

ŠPORT- VAJE Z GIBALNO KOCKO
Poišči igralno kocko. 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 

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.

c) Zbiranje točk (2 igralca ali več)
Vsak igralec meče gibalno kocko. Vsaka naloga je oštevilčena od 1 do 6, kar
predstavlja točke. Igralec, ki prvi uspešno naredi vse naloge in zbere 25 točk je
zmagovalec!

PETEK, 15. 5. 2020

SLOVENŠČINA – PESEM MAJ
V berilu v kazalu poišči pesem MAJ. To je pesem o čudežu. Skrivnostnem
čudežu, ki se dogaja vsako pomlad.
Glasno preberi pesem. Kdo je pesem napisal?
Koliko kitic ima?

Kaj pomeni beseda HRAM? – manjša stavba v vinogradu za hranjenje vina,
zidanica.
Kaj se dogaja v maj?
Pesem prepiši z malimi tiskanimi črkami z nalivnim peresom v zvezek z vmesno
črto. Vsako kitico napiši v novo vrsto.
Pesem ilustriraj.

MATEMATIKA - SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100
Delovni zvezek za matematiko 2. r – 3. del poišči na lilibi.si. e- gradivo.
Odpri ga na strani 6.
Reši 2. nalogo, račune prepiši v karo zvezek.

ŠPORT – HOJA, LOVLJENJE
S starši se odpravi na sprehod v naravo - hitra hoja in tek. Lahko se igrate tudi
igrico lovljenje.

