1. RAZRED - SREDA, 7. 4. 2021
SLOVENŠČINA
POSLUŠAM IN RIŠEM

Danes se dobimo ob 10:15 na ZOOM-u, kjer bomo preverili, kako vam gre pesmica
V žepu imam srebrn lešnik. Povezava je enaka, kot vedno:
https://arnes-si.zoom.us/j/96697072954?pwd=LzdzeGtpZFVXWUpjTU5ubWtRWmNoQT09
Meeting ID: 966 9707 2954
Passcode: 317638

Danes te čaka pa še ena kratka naloga. Odpri oranžni delovni
zvezek na strani 29.
Dobro si oglej vse sličice ter jih tudi poimenuj.
Sedaj pa naj ti nekdo od odraslih natančno in počasi prebere
vsa navodila, ti pa jim dobro sledi in naredi tako, kot je napisano.
Bodi zbran in natančen!

MATEMATIKA
GEOMETRIJSKI LIKI – KVADRAT
Včeraj si natančneje spoznal pravokotnik. Se še spomniš, kakšne oblike je? Koliko
ima stranic? Ali so vse stranice enako dolge? Koliko ima kotov?
Danes boš natančneje spoznal KVADRAT. Kvadrat je podoben pravokotniku, le da
ima vse stranice enako dolge.

PRAVOKOTNIK

KVADRAT

V zvezek za matematiko - tigrček napiši naslov KVADRAT in nariši 3 različne
kvadrate prostoročno in 3 s šablono ali z obrisovanjem predmetov. NE POZABI JIH
NATANČNO POBARVATI.
Za konec pa odpri še modri delovni zvezek na strani 65 ter jo reši.

ŠPORT
IGRE NA SNEGU
Spomladi je vreme muhasto. Presenetil nas je sneg.
Izkoristi ga za zimske radosti. Lahko se z družino odpraviš na zimski sprehod v
naravo, se sankaš na bližnjem hribu, lahko izdelaš snežaka ali preprosto uživaš v
gibanju na snegu.

GIMNASTIČNE IN KREPILNE VAJE ZA TELO S POMOČJO STOLA
Če ti na snegu ni všeč, pa se malo razgibaj kar doma.
Pri današnji uri športa potrebuješ stol. Zavrti si posnetek in sledi vajam.

https://www.youtube.com/watch?v=knx6unk6bjo

GLASBENA UMETNOST
RITMIČNA VAJA
Oglej si posnetek in sledi navodilom:
https://www.youtube.com/watch?v=OdLRmMzlGpw

Na podoben način z rokama prikaži ritem pesmice Pleši, pleši, črni kos. Glej
prilogo. Pod besedilom natančno opazuj, s katero roko kažeš ritem. Začneš z levo
roko!
Tam, kjer je roka manjša, je ritem hitrejši. To je LEVA roka.

Tam, kjer je roka večja, je ritem počasnejši. To je DESNA roka.
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