PONEDELJEK, 6. 4. 2020
SP0ZNAVANJE OKOLJA – MOJE TELO
1. Igra: Ogledalo
Za pomoč prosi enega od staršev ali brata, sestro, stojita si nasproti:
izbereš kdo bo ogledalo in kdo se bo v ogledalu gledal. Tisti, ki se »gleda« v
ogledalu se giblje, oseba v vlogi ogledala, pa ponavlja gibe za njim.
Igra: Robotko
Predstavljaj si, da si robot. Ob glasbi kot robot premikaš tisti del telesa, ki ga
izgovori eden od staršev. (leva noga, oči, usta, desna roka, vrat ...).
2. Na spletu poišči Lilibi.si ŠOLSKA ULICA 1-2 SPOZNAVANJE
OKOLJA TELO – MOJ OBRAZ, MOJE TELO in reši naloge.

SLOVENŠČINA - MALA IN VELIKA PISANA ČRKA L
1. V DZ za opismenjevanje na strani 104 - Bine zapiši besede s PISANIMI
ČRKAMI 2. IN 3. VRSTO V ZVEZEK Z VMESNO ČRTO. PIŠI Z NALIVKO
IN FOTOGRAFIRAJ ZAPIS BESED IN MI GA POŠLJI.
2. Ustno: naštej 5 besed na črko L.
Delovni zvezek za opismenjevanje (beli) odpri na strani 106.
3. Na spletu Lili.bi poišči 2. r. e- gradivo delovni zvezek za opismenjevanje- 2.
del stran 106 in si s klikom zgoraj desno na modrega čebelčka, oglej pravilni
zapis male in velike pisane črke l, L.
4. Vadi zapis s prstom po zraku, po mizi, po starševem hrbtu. Potem pa v belem
DZ napiši l, L (na strani 106: dve vrsti malih in na strani 107: ena vrsta velikih).
Napiši mavrično črko l, L v črtan zvezek.
Naredi vaje v velik črtni zvezek in nato še v zvezek z vmesno črto. (tako kot
delamo v šoli.

MATEMATIKA - ODŠTEVAM DO 100 (utrjevanje)
Pripravi 15 belih listkov. Na 6 listkov napiši poljubna števila, ki imajo D in E
na primer 36, na ostalih devet pa števila od 1 do 9. Listke s števili, ki imajo D in
E daj v eno vrečko, tiste z enicami pa v drugo. Nato izžrebaj po en listek iz
vsake vrečke, iz dobljenih števil sestavi račun odštevanja, ga zapiši v karo
zvezek in izračunaj. Če bo račun, ki bo nastal pretežek, si pomagaj s stotičnim
kvadratom.
Primer:
V prvi vrečki:
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V drugi vrečki:

1

2

Iz vsake vrečke izžrebam dva listka:

7
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9

98

6

Račun: 98 – 6 = 92

V SDZ reši stran 81 naloga 18, 19, 20, stran 82 naloga 21. Če imaš še težave, si
pomagaj s stotičnim kvadratom.

TOREK, 7. 4. 2020
SLOVENŠČINA – OD DOMA DO RIBNIKA

Kako bi se prijatelj v spremstvu staršev pripeljal s kolesom k vam na obisk, če
ne pozna poti do stanovanja? Kaj bi moral vedeti?
1.Delovni zvezek 2, str. 42 – OGLEJ SI BESEDILO IN SLIKO.
2. Glasno preberi besedilo.
3. Še enkrat preberi besedilo in s svinčnikom nariši pot od Lanovega doma do
ribnika.
4. Reši naloge v DZ na strani 43.

ŠPORT - JOGA ZA OTROKE
Danes pa je čas za jogo. Na sliki imaš prikazane različne položaje, preizkusi jih
tudi ti.

LIKOVNA UMETNOST – SLIKA IZ NARAVNIH MATERIALOV
1. V naravi poišči različne materiale za delo: storže, palice, kamne, cvetice,
trave…
2. Iz naravnih materialov zunaj izdelaj sliko. Izberi motiv po želji.
3. Izdelek lahko fotografiraš in mi ga pošlješ.

