SREDA, 2. 12. 2020
ŠPORT
SKOK V DALJINO Z MESTA
Danes boš pri uri športa potreboval vrvice, lahko pa tudi trakove iz papirja.
1. Igra: Tla gore
Da se malo ogreješ, se na začetku igraj igrico Tla gore. S teboj se lahko igrajo tudi
ostali družinski člani.
Tekaš po prostoru. Na klic: “Tla gore!” si čim hitreje poiščeš prostor kamor boš stopil
ali splezal, da se ne opečeš!
2. naloga: Skakanje
Na tla položi dve vrvici (naredimo potok).
Vrvici preskakuješ na različne načine:
- enonožno preskakovanje v teku in z mesta,
- sonožno preskakovanje z mesta.
Razdaljo med vrvicama postopoma večaj.
3. Skok v daljino z mesta
S črto ali vrvico si označi mesto od kjer boš skakal. Postavi se na črto in poskušaj
sonožno skočiti čim dlje.
Najprej naredi nekaj skokov poskusno, nato pa naj ti nekdo izmeri, kakšno dolžino
si preskočil. Pri merjenju imaš tri poskuse, upoštevamo najboljšega.
4. Igra: Čez sončne žarke v krogu
Na tla položi nekaj vrvic ali trakov iz časopisnega papirja tako, kot bi narisal soncu
žarke. Nato tečeš okrog in preskakuješ vrvice (v teku, sonožno, z eno nogo …).

GLASBENA UMETNOST
PESEM: ZAJČEK AL SE NE BOJIŠ
1. Današnjo uro bomo pričeli z uganko.
UGANKA:
Ko zobki zelje meljejo,
ušesa v zrak štrlijo
in tačke komaj čakajo,
da v gozd nazaj zbežijo? (zajček)

2. Ko otroci ugotovijo uganko, se pogovarjamo o zajčkih, ki jih poznajo iz vsakdanjega
življenja. Poznajo zajčke, ki živijo na polju, zajčke, ki jih gojimo doma v zajčnikih in
hišne zajčke v kletkah.
- Ugotovi kakšna je razlika med njimi.
- Katere imamo samo za crkljanje?

Poljski zajec

kunci

hišni ljubljenčki

Oglej si jih. Med njimi je kar nekaj podobnosti - katere?
Dolga ušesa, ki jih lahko obračajo v vse strani; kratek repek in seveda močne zadnje
noge. Ker imajo veliko sovražnikov, morajo biti zelo hitri, da preživijo.
3. Danes se bomo naučili pesmico, ki govori o zajčku.
Za to pesmico pa ne vemo, kdo jo je napisal. Morda kdo ve, kako rečemo takšni
pesmici?
To je ljudska pesem. Besedilo so si izmislili ljudje nekoč. Najpogosteje so si jih
izmišljevali ob večerih, ko niso imeli kaj početi, saj včasih ni bilo televizije in
računalnikov. Imeli so le toplo ognjišče, kjer so kurili ogenj.
4. Prisluhni pesmici ZAJČEK na povezavi:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1
-

O čem govori pesem? Ali je to hišni zajček ali poljski zajček?
Kakšna nevarnost preti zajčku?
Ali je zajčka strah? Zakaj ne?

5. Sedaj se boste naučili besedilo pesmi tako, da bo najprej del besedila prebrala
mama, vi ga boste pa ponovili - vi boste njen odmev.

ZAJČEK AL SE NE BOJIŠ,
KO OD DOMA TAK HITIŠ
SKOČIM SEM, SKOČIM TJA
IN TAKOJ BOM SPET DOMA.

**Ponovimo prvo vrsto, drugo…
Ponovimo prvi dve vrsti, drugi dve…
Ponovimo prvo kitico skupaj.
•

Ritem pesmi pa osvojimo po naslednjem postopku. Vsak podčrtan zlog pomeni
spremljanje z lastnimi glasbili. Prva doba bo udarec po eni rami, druga po drugi
rami, tretja doba bo udarec po enem stegnu, četrta pa po drugem stegnu.
Dvakrat ponovi gibe.
Zajček al se ne bojiš, …………………………….po eni rami, po drugi rami
ko od doma tak hitiš, ……………………po enem stegnu, po drugem stegnu
skoči sem, skoči tja …………………………….. po eni rami, po drugi rami
in takoj bom spet doma …………………… po enem stegnu, po drugem stegnu

•

Pesmica pa nima le besedila in ritma. Da bomo lahko zapeli pesmico, se moramo
naučiti tudi melodijo. Klikni na povezavo in zapoj prvo kitico.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1

•

Pesmici lahko dodamo tudi gibanje. Tu imaš predlog, lahko si pa izmisliš čisto
svoje gibanje:

Zajček al se ne bojiš – žugaj s prstom
ko od doma tak hitiš? – poskoči dvakrat v levo, dvakrat v desno
Skočim sem – sonožno skočijo en skok naprej
skočim tja – sonožno skočijo en skok nazaj
in takoj bom spet doma – na mestu se zavrtijo v desno za en krog.
Bravo, prva kitica je osvojena. Tako lahko osvojiš še drugo in tretjo, najbolje z
večkratnim poslušanjem posnetka.

V gozdu čaka lovec skrit – počepnejo
ti ne veš kako je zvit – v počepu požugajo
V grm urno se z glavo – z obema rokama se primejo za glavo
bom potisnil glej tako – pokleknejo na kolena in skrijejo obraz v dlani

Zajček ljubi čuvaj se - objamejo sami sebe
kaj če v zanko te dobe - z rokami narišejo krog
nič zato, saj lahko - s prstom migajo sem in tja
bom pregriznil hitro jo - uprizorijo ugriz
6. Starši prilepite ali prepišite pesmico v zvezek - PTIČEK, otroci naj ilustrirajo vsebino
pesmi.
ZAJČEK
SLOVENSKA LJUDSKA
ZAJČEK AL SE NE BOJIŠ, KO OD DOMA TAK HITIŠ
SKOČIM SEM, SKOČIM TJA IN TAKOJ BOM SPET DOMA.
V GOZDU ČAKA LOVEC SKRIT, TI NE VEŠ KAKO JE ZVIT.
V GRM URNO SE Z GLAVO BOM POTISNIL, GLEJ TAKO.
ZAJČEK LJUBI, ČUVAJ SE, KAJ ČE V ZANKO TE DOBE?
NIČ ZATO, SAJ LAHKO BOM PREGRIZNIL HITRO JO.
7. Ponavljaj vse pesmice, ki smo se jih se jih doslej učili !

SLOVENŠČINA
ENAKE BESEDE
1. Poišči enake predmete.

- Poimenuj po dva enaka predmeta.
- Ali kateri predmet nima para? Kateri?
2. Poišči enake besede.

MAMA
SOBA

HČERKA
ATA

TETA

MAMA
DRUŽINA

TETA
DRUŽINA
SOBA

- Ali so vse besede enake?
- S prstom pokaži, katere besede so si enake.
- Ali kakšne besede nimajo para? Katere?
3. V SDZ na str. 65 reši nalogo. Piktogram pravi poglej in pobarvaj.
Dobro si oglej obe sliki. Poišči enake besede in jih pobarvaj z enako barvo.
4. Reši nalogo v SDZ na str. 66. V vsaki vrsti pobarvaj polje z enako besedo. Uporabi
enako barvo.
**DODATNA NALOGA (za učence, ki obiskujejo DODATNI POUK in vse tiste,
ki jo želijo rešiti)
- Reši nalogo v SDZ na str. 67 – Sudoku.
Pravila reševanja miselne igre sudoku: Besede morajo biti razvrščene v vrsto in stolpec
tako, da se nikoli ne ponovijo v istem stolpcu ali vrsti.
- V vsako okence napiši besedo, ki manjka. (Rešitev: MIŠ – ena pika; ŽABA – dve piki;
SOVA – tri pike; RACA – štiri pike; KOS – pet pik)
!!! TO NALOGO NAJ UČENCI, KI OBISKUJEJO DODATNI POUK ODDAJO – slikajo in
pošljejo učiteljici še isti dan (sreda, 2. 12. 2020 do 20. ure).

MATEMATIKA
ŠTEVILO 5
1. Video razlaga snovi

Ogledali si boste posnetek. Ker boste med posnetkom tudi vi sodelovali, potrebujete
nekaj pripomočkov. Preden si ogledate video, PRIPRAVITE:
● perlice, cofke, gumbke, manjše kocke, fižolčke, orehe, lešnike,
kostanje, makarone … (kar imate pri roki);
● matematični zvezek s kvadratki MEDO;
● peresnico.
Poglej si učiteljičino razlago v videu na spodnji povezavi in sledi navodilom. Poskušaj
čim bolj sodelovati in odgovarjaj na učiteljičina vprašanja. Zapis v zvezek (glej
PRILOGO) naredi po končanem posnetku.
POVEZAVA DO POSNETKA: https://youtu.be/8gaL0I5S97U
2. Zapis v zvezek – matematični zvezek MEDO
PRILOGA: ZAPIS V ZVEZEK MEDO

