PETEK, 17. 4. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA – NOTRANJI DELI TELESA
Naredi nekaj vaj:
 Položi roko na prsi, na mesto, kjer je srce in bodi čisto tiho. Si začutil bitje
srca? Kakšno je bilo bitje, hitro ali počasno, nežno, močno?
Zdaj pa naredi deset poskokov in deset počepov.
Ponovno se ustavi in primi za svoje srce. Kaj pa sedaj? Kakšno bitje občutiš?
Se je kaj spremenilo? Kaj si ugotovil? Kateri del človeškega telesa nam je še
pomagal pri poskokih, počepih? (mišice, kosti)
 Poglej, če imaš doma balon. Če ga najdeš, ga napihni.
Kaj si naredil pred pihanjem? (vdihnil zrak) Kam je šel vdihani zrak? Kako je
potoval?
Kaj si naredil, ko si napihoval balon? Kje je zdaj potoval zrak? Kaj si naredil,
ko si napihnil balon? (ponovno vdihnil)
Še enkrat napihni balon in se pri tem opazuj. Kateri notranji organ si pri tem
potreboval? (pljuča)
V DZ na strani 82 si poglej skelet- okostje in notranje organe.
Na spletu poišči Lilibi.si ŠOLSKA ULICA 1-2 SPOZNAVANJE
OKOLJA TELO – NOTRANJI ORGANI 1, 2, OKOSTJE in reši naloge.

SLOVENŠČINA – MALIM SO VŠEČ – Dušan Radović
Naštej:
- sladke besede.
- dišeče besede.
- smešne besede.
»Otroci imajo radi besede, zato imajo tudi besede rade otroke« je rekel
pesnik in pesem Malim so všeč govori prav o tem.
1. Glasno preberi pesem MALIM SO VŠEČ.
2. Preštej kitice.

3. Z malimi tiskanimi črkami prepiši pesem v zvezek z vmesno črto.
4. Pesem ilustriraj.

ŠPORT: MET ŽOGICE V CILJ
Pripravi žogo, ki jo imaš doma. Če nimaš nobene, si jo naredi iz časopisnega
papirja, tako da ga zmečkaš v kepo in prelepiš z lepilnim trakom.
Na tla postavi kartonsko škatlo ali koš, od katerega moraš biti oddaljen 2 dolga
koraka. Poskusi vsak 6 krat zadeti škatlo ali koš. Razdaljo lahko povečaš in vajo
ponoviš.
Na tla postavi dve ali več plastenk (če nimaš plastenk, si lahko pomagaš s tulci
od wc papirja). Od njih si oddaljen 3 dolge korake. Poskusi žogo zakotaliti in
zadeti z njo plastenke.
Iz časopisnega papirja izreži velik krog – to bo tvoja tarča in ga nekam prilepi.
Nato se od njega oddalji tri dolge korake in ga skušaj z žogico zadeti. To nalogo
lahko izvajaš tudi zunaj.
Pri metu vedno pazi na pravilno tehniko: nasprotna noga naprej (če mečeš z
desno roko, se postaviš tako, da je leva noga naprej)

