ČETRTEK, 2. 4. 2020

MATEMATIKA – ODŠTEVAM DO 100
Reši nalogi 14., 15. v DZ na strani 79. Nalogo 14 prepiši v karo zvezek.

SLOVENŠČINA – MALA IN VELIKA PISANA ČRKA š, Š
V delovnem zvezku za opismenjevanje stran 104, 105 opazuj kako napišemo
malo in veliko pisano črko š, Š.
Na spletu si oglej kako ju napišemo https://www.lilibi.si/solskaulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke. Povadi z zapisom po zraku, s prstom
po mizi.
Potem napiši mavrično črko v velik črtan zvezek in še dve vrsti male in velike
pisane črke š, Š, kot smo to delali pri že znanih črkah.
Črke prepiši še v zvezek z vmesno črto – lahko z nalivnim peresom.
Reši še naloge v delovnem zvezku za opismenjevanje na strani 104 – PRI
NALOGI Z BINETOM PREPIŠI BESEDE S PISANIMI ČRKAMI SAMO
PRVO VRSTO V ZVEZEK Z VMESNO ČRTO . 105 – Reši naloge.

Ne pozabi na glasno branje in barvanje čebelnjaka.

SPOZNAVANJE OKOLJA -ONESNAŽEVANJE
Med katero vrsto odpadkov pa uvrščamo spodnje stvari?

To so nevarni odpadki. Nevarne odpadke odlagamo v poseben zabojnik.
Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje. Če jih odlagamo
kamor želimo, lahko naredimo veliko škodo – zastrupimo okolje in škodimo
zdravju.
Nevarnih odpadkov ne smemo nikoli odlagati skupaj z drugimi odpadki.
Odnesemo jih lahko v zbirne centre, odslužene baterije lahko oddamo v mnogih
trgovinah, zdravila s pretečenim rokom pa lahko odnesemo v bližnjo lekarno.
Nevarni odpadki so označeni z znaki za nevarne snovi.
Na spletu si oglej - NAPOVI FILMI – NAPO NEVARNOST KEMIKALIJE
Če imaš možnost, natisni prilogo (spodaj) in jo nalepi v velik črtni zvezek za
spoznavanje okolja. Naslov naj bo: ZNAKI ZA NEVARNE SNOVI
Naš planet Zemlja pa ne onesnažujejo samo odpadki, ampak tudi tovarne in
prevozna sredstva. Več o tem boš izvedel v SDZ na strani 80. Preberi besedilo
ter reši naloge.

ŠPORT - SPREHOD
Ogrej se s pomočjo Živalske telovadbe (priložena), nato pa se obleci in pojdi v
naravo na sprehod.

