SLOVENŠČINA – Manjšalnice
1. Velika vrata so VRATA, majhna vrata so VRATCA, velika miza je MIZA,
majhna miza je MIZICA.
2. V zvezek za slovenščino napiši naslov Manjšalnice in še sam napiši pet
primerov za velik in majhen predmet, osebo, žival….
3. Odpri DZ na strani 49, preberi besedilo ter reši naloge, 1. 2., 3. ter
Ponovim.
4. V prilogi pošiljam navodila za igro. Lahko se igraš z ostalimi družinskimi
člani, ki že znajo brati in pisati.
MATEMATIKA – Številski izrazi
Navodila so na posnetku.

LIKOVNA UMETNOST- Izdelek iz odpadnega materiala.
Jutri 22. aprila je svetovni dan Zemlje, zato bomo danes pri likovni ustvarjali iz
odpadnih materialov. To so predmeti, ki jih ne potrebujemo več in jih
zavržemo. Ker uporabljamo različne vrste embalaže najpogosteje samo enkrat,
predstavlja ta velik problem za naš planet Zemljo. Odpadni material lahko tudi
ponovno uporabimo. Na spletni strani,
https://uciteljska.net/Projekti/Lily/odpadni.html , si poglej kaj vse lahko
naredimo iz odpadnega materiala.
Dobil/a si nekaj idej, lahko pa uporabiš svojo idejo in iz odpadnega materiala, ki
ga imaš na razpolago doma naredi izdelek. Motiv izberi sam, prav tako
postopek izdelave.
Pošli mi fotografijo izdelka.

Mesto, država, gora
Pripomočki: list papirja in pisalo za vsakega igralca
Igralci izberejo črko tako, da potem ko nekdo izgovori: »en, dva, tri, vse se razprši«, vsak
igralec pokaže določeno število prstov. Seštevek vseh prstov da črko abecede. Predhodno se
dogovorijo za rubrike, v katerih bodo iskali stvari in pojme, ki se začnejo na določeno črko
(npr. ime, priimek, mesto-država-vas, reka, rastlina, žival ...). Za določeno črko smejo igralci
izpolnjevati rubrike toliko časa, dokler prvemu ne uspe zapolniti vseh rubrik. Igralec, katerega
besedo ne najde nihče drug, dobi 10 točk, igralec, katerega besedo najde še kdo drug, dobi 5
točk, igralec, ki besede ne najde, ne dobi nobene točke. Zmaga igralec, ki ima po končani igri
največ točk.
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