PONEDELJEK, 16. 11. 2020
SLOVENŠČINA
UTRJEVANJE
1. Poimenuj sličice ter jim določi ZAČETNI glas.

(Rešitve: k, l, n, č)
2. Poimenuj sličice ter jim določi ZADNJI glas.

(Rešitve: o, a, e, k)
3. Rešite interaktivne vaje za slovenščino na spletnih straneh. Pri vsaki nalogi dobro
preberite navodilo naloge.
- Vaje za določanje PRVEGA GLASU:
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/gradiva_slovenscina/gradiva_slo_rs/prviglas/index.html
- Vaje za določanje ZADNJEGA GLASU:
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/ZADNJIg/1VAJA.htm

MATEMATIKA
PRIMERJAM VELIKOST ŠTEVIL
1. Poglej video in prisluhni učiteljičini razlagi. Med razlago poskušaj čim bolj sodelovati
in odgovarjaj na učiteljičina vprašanja.
Video najdeš na povezavi: https://youtu.be/mCP0D5QJc2Y

2. Nekaj primerov bomo zapisali v zvezek MEDO (matematični zvezek s kvadratki). Z
rdečo barvico čez 2 vrstici zapiši/preslikaj naslov VEČ, MANJ, ENAKO (pri zapisu
naslova ti lahko pomagajo tudi starši). Nato iz PRILOGE: ZAPIS V ZVEZEK MEDO preriši
in prepiši učno snov. Primere matematično preberi. Natančno prepiši tudi pare
števil ter med števila v krogec napiši ustrezen velikostni znak (< > =).
Pomembno:
-

števila piši natančno od črte do črte,
piši čez dve vrstici (dva kvadratka).

PRILOGA: ZAPIS V ZVEZEK MEDO

ŠPORT
SPREHOD V GOZD
Pri športu boš danes šel na sprehod v naravo, v bližnji park ali gozd. Seveda ne pozabi
s seboj vzeti starše ter bratce ali sestrice. Med sprehodom opazuj naravo. V naravi
naredi nekaj vaj, da se razgibaš.
1. naloga: Skrivanje
V parku ali gozdu naj si vsak izbere svoje drevo. Določite, kdo bo dal znak (tri, štiri,
zdaj). Na znak mora vsak čim hitreje najti svoje drevo in se zanj skriti. Kdo je bil prvi,
kdo zadnji?
2. naloga: Gimnastične vaje
Naredite nekaj gimnastičnih vaj ob drevesnem deblu.
3. naloga: Preskoki
Enonožno preskakujte nizke ovire, npr. krtine, večje šope trav, luže, korenine, potko.
4. naloga: Ciljanje
Naberite gozdne plodove, npr. storže, želode. Določite primerno tarčo (grm, drevo), v
katero mečete plodove. Kdo bo večkrat zadel cilj?
Pazite, da pri metanju ne stojite med metalcem in tarčo!

SPOZNAVANJE OKOLJA
SADJE IN ZELENJAVA
OPOMBA: Otroci so imeli že pred počitnicami nalogo, da nabirajo jesenske
liste, jih dajo med časopisni papir in obtežijo, da se zravnajo. Te liste
shranite, saj jih bomo potrebovali v šoli, ko se vrnemo.
1. Otroci naštejejo katero sadje in zelenjavo poznajo. Povedo katero sadje in zelenjavo
imajo doma. Povedo, kaj najraje jedo in kako lahko pripravimo sadje in zelenjavo –
jemo surovo, spečemo, skuhamo ...
2. Nato si ogledajo priložene sličice sadja in zelenjave - PRILOGA: SADJE IN
ZELENJAVA (glej spodaj).
- Sličice poimenujejo.
- Starši poimenujete sadež, otroci ga poiščejo na sličici.
3. Sadje in zelenjavo razvrščajo (skupaj naredite nekaj primerov), npr. po barvi, obliki,
glede na to, kako jih uživamo.

4. Iz reklamnih letakov izrežejo sličice sadja in zelenjave.
5. V zvezku s SRNICO poiščete naslednji dve prazni strani. Na eno stran jim starši
pomagate zapisati naslov SADJE, na drugo ZELENJAVA. Otroci pod naslovom sadje
nalepijo sličice sadja, pod zelenjava pa sličice zelenjave. Kakšen primer sadja in
zelenjave lahko tudi narišejo.

!!! TO NALOGO JE POTREBNO ODDATI – slikati in poslati učiteljici v pregled še isti dan.
(ponedeljek, 16. 11. 2020 do 20. ure).

PRILOGA: SADJE IN ZELENJAVA

