PONEDELJEK, 18.1.2021
SLOVENŠČINA
BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM
1. Oglej si slike. Ustno odgovori na vprašanja.

- Kakšne barve sta lončka?

ČRN

BEL

- Sta oba dežnika odprta?
- Kakšen je drugi dežnik?
ODPRT

ZAPRT

- Prvi čevelj je majhen.
- Kakšen pa je drugi čevelj?
MAJHEN

VELIK

Povemo, da so to besede z NASPROTNIM POMENOM.

2. Igra: Črno – belo
Narediš ali poveš ali pokažeš ravno nasprotno, kot ti rečejo starši.
Starši rečete:
- Jaz sem velik/žalosten (pokažemo žalosten obraz);
- meni je vroče;
- moja pest je stisnjena;
- luč je prižgana.

Otrok reče (rešitve):
- Jaz sem majhen/vesel (pokaže vesel obraz);
- mene zebe,
- moja pest je odprta;
- luč je ugasnjena.

Zopet starši poudarite, da so to besede z nasprotnim pomenom.

3. V SDZ 2 na str. 11 boste rešili nalogo.

- Preberi piktogram in povej, kako boš reševal nalogo (poveži);
- poveži sličici z nasprotnim pomenom;
- oglej si primer;
- ko vse povežeš, glasno povej nasprotja.
(rešitve: čiste – umazane; ravni – skodrani; polna – prazna; odprt – zaprt; debel suh)

MATEMATIKA
OBLIKE PREDMETOV
1. Prejšnji teden ste dobili navodilo, da zbirate čim več škatlic in drugo embalažo.
Zdaj je čas, da vse te škatle pripraviš.
Poleg škatel in druge embalaže boš potreboval še:
-žogico, lahko tudi pomarančo, jabolko
-igralno kocko (najdeš jo v igri kot npr. Človek ne jezi se), lahko tudi rubikovo
kocko (če nimaš nobene kocke, preveri, če imaš kakšen predmet, škatlico take
oblike)
-rolico servet ali rolico wc papirja, lahko tudi lonec
2. Poišči si ustrezen večji prostor – najbolje kar na tleh.
3. Vse predmete si postavi na eno stran prostora. Pri tem vsak predmet, ki ga
primeš, poimenuj. Npr. To je škatlica od kosmičev. To je žoga …
4. Nato iz teh predmetov: škatel, žogic, rolice, kocke … sestavi GRAD. Poskušaj
sestaviti čim večji grad. Dobro razmisli, s katerimi predmeti ga boš začel graditi, da
bo grad trden.
Pri sestavljanju gradu namreč ne smeš uporabiti lepila ali lepilnega traku!
Poskušaj pri gradnji gradu uporabiti čim več škatel in predmetov, ki si jih pripravil.
Nič hudega, če se ti grad vmes poruši. Poskušaj ga sestaviti še enkrat in razmisli, ali
je bolje dati na dno večje predmete ali manjše? Tiste, ki so z vseh strani ravni, ali
tiste, ki so okrogli?
Lahko poskušaš sestaviti tudi več gradov. Najprej sestavi enega, ga fotografiraj. Nato
pa poruši in sestavi novega. Tudi tega fotografiraj. Kateri je bil večji?
!!! TO NALOGO (fotografijo nastalega gradu – dovolj je ena) JE POTREBNO ODDATI
– slikati in poslati učiteljici v pregled še isti dan (ponedeljek, 18. 1. 2021 do 20.
ure).
Meni sta uspela dva gradova:

4. Grad boš pospravil kasneje. Najprej razmisli in poskušaj odgovoriti:
- S katerimi predmeti si gradil najlažje? Poimenuj jih.
- S katerimi predmeti si gradil težje? Kateri so ti pri gradnji najbolj nagajali?
- Kaj misliš, zakaj so ti tile predmeti povzročali težave?
5. Za konec pa te čaka še pospravljanje. Grad boš pospravil tako, da boš z njega
jemal po en predmet in z njim naredil manjši preizkus:
- Pripravi si klančino. To narediš tako, da večjo tanjšo desko, lahko tudi trši
karton, nasloniš na stol ali kavč oz. posteljo (glej sliko spodaj).

-Zdaj pa položi prvi predmet na klančino. Kaj se z njim dogaja? Če se predmet
KOTALI, ga pospravi na en konec sobe (prvi kupček). Če se predmet NE
KOTALI (je pri miru ali pa samo DRSI), pa ga pospravi na drugi konec (drugi
kupček).
Tudi jaz sem poskusila. Spodaj imam fotografijo predmetov, ki se kotalijo, in
fotografijo predmetov, ki se ne kotalijo. Sta tudi tebi nastala podobna kupčka?

Za konec pa še dve fotografiji.
Na klančini sta se preizkusila tudi moja hišna ljubljenčka 😊

Opomba: Embalažo in druge predmete pospravi, saj jih bomo v tem tednu še
potrebovali.

ŠPORT
KOTALJENJE ŽOGE Z OBEMA ROKAMA
Potreboval boš:
- žogo,
- plastenke
Za igro z žogo prosi nekoga iz družine naj se ti pridruži
1. Naloga: Igra – Goreča žoga
V prostoru , kjer boš zvajal uro športa, se s parom sedita na tleh, obrnjena drug
proti drugemu, noge imata narazen. Kotalita si žogo z obema rokama in tudi lovita
ju z obema rokama. Naloga je, da žoga čim manjkrat zgreši cilj (do para). Žoga
mora potovati čim hitreje, saj je žoga zelo vroča. Žoge se lahko dotikata samo z
roko. Če se žoga dotakne drugega dela telesa, mora »opečeni« teči enkrat okrog
mize, nato nadaljuje z igro.
2. Naloga: Kotaljenje
- Stojita,s hrbti se obrneta drug proti drugemu. Med nogama zakotalita žogo
svojemu partnerju.
- S parom stojita čim bolj narazen. Na polovici med vama postavita dve plastenki,
ki naj stojita narazen. Žogo si kotalita med plastenkama.
- na tla postavi nekaj plastenk (ali kaj drugega). Plastenke predstavljajo tarčo,
katero moraš zadeti in sicer tako, da žogo kotališ z obema rokama. Tarčo
poskušaj zadeti čim večkrat.
- Na tleh poišči črto in kotali žogo po njej. Če ti žoga zbeži, jo ulovi in se vrni nazaj
na tisto mesto, kjer si prej končal.
3. Naloga: Igra – Skozi tunel
Naredi si tunel iz stolov, žogo pod stoli zakotali nazaj do konca, steci in poskušaj
žogo na drugem koncu ulovit. Igro večkrat ponovi.

SPOZNAVANJE OKOLJA
SNOVI
Pozdravljeni učenci in starši. Ta teden se bomo še pogovarjali o snoveh. Danes
bomo ponovili iz katerih snovi so narejeni predmeti, nato pa se še malo pozabavali.
Postali bomo znanstveniki, saj bomo delali poskuse!
Za ponovitev klikni na spodnji povezavi in se igraj igrico na Lilibi:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/iz-cesa-je/iz-cesa-je-1
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/iz-cesa-je/iz-cesa-je-2
Predmeti, ki ste jih razvrščali so narejeni iz različnih snovi. Na primer iz lesa, stekla,
kovine, tkanine, kamna, plastike...
1. NALOGA- učni list SNOVI

2. NALOGA- prikaz s stolpci
Ko narediš UL, odgovori na vprašanja. Podatke poišči v prikazu s stolpci.
Koliko predmetov je iz kovine?
Koliko predmetov je iz lesa?
Koliko predmetov je iz plastike?
Koliko predmetov je iz papirja?
Koliko predmetov je iz stekla?
Katerih predmetov je največ?
Katerih predmetov je najmanj?

1. SNOVI
V STOLPCU POBARVAJ TOLIKO OKENC, KOLIKOR JE PREDMETOV, KI SO NAREJENI IZ
ENAKE SNOVI.

2. PRIKAZ S STOLPCI:

5
4
3
2
1

KOVINA

LES

PLASTIKA

PAPIR

STEKLO BLAGO GUMA

3. NALOGA: - preglednica plava/ potone

Razvrščanje predmetov glede na plovnost (plava, potone)

Pripravimo si: večjo prozorno posodo z vodo, žogico, vilice, vatirano palčko,
gumb, igralno kocko, radirko, lesen predmet, buciko, kamen...
Ogledajo si predmete in jih poimenujejo. Povedo, iz katerih snovi so narejeni.
Otroci najprej napovedo, kateri predmeti plavajo in kateri potonejo – s kljukico
označijo v zgornji preglednici.
Poskus
Nato naredijo poskus s predmeti: Predmet dajo v vodo in ugotovijo, ali predmet
plava ali potone.
Ugotovitve zabeležijo v spodnji preglednici.
Ogledajo si obe preglednici in ugotovijo, ali je poskus potrdil njihovo napoved
(zapisov v prvi preglednici ne popravljajo). Svoje ugotovitve utemeljijo.
Učne liste zalepijo v zvezek s srnico.

3.PREGLEDNICA PLAVA / POTONE:

NAPOVED – PRED POSKUSOM
PLAVA

POTONE

ŽOGICA
VILICE
VATIRANA PALČKA
GUMB
IGRALNA KOCKA
RADIRKA
LESEN PREDMET
BUCIKA
KAMEN

POSKUS
PLAVA
ŽOGICA
VILICE
VATIRANA PALČKA
GUMB
IGRALNA KOCKA
RADIRKA
LESEN PREDMET
BUCIKA
KAMEN

POTONE

