SREDA, 7. 4. 2021
MATEMATIKA
SEŠTEVANJE
OPERACIJI

IN

ODŠTEVANJE

–

NASPROTNI

RAČUNSKI

1. Video razlaga snovi
Prisluhni učiteljičini razlagi v videu na spodnji povezavi in sledi navodilom. Poskušaj
čim bolj sodelovati in odgovarjaj na učiteljičina vprašanja. Ustno reši le 1. NALOGO
(dodatna naloga ZA BISTRE BUČKE je za učence, ki že poznajo števila do 20 in je
poljubna).
Spodnji posnetek si oglej samo do 7. minute!
POVEZAVA DO POSNETKA: https://video.arnes.si/watch/L1dvfSXGbnpR
2. Zapis učne snovi v zvezek
Skupaj bomo naredili tudi zapis v matematični zvezek MEDO. Pripravi zvezek in
peresnico ter sledi navodilom v posnetku:
POVEZAVA DO POSNETKA-zapis v zvezek: https://youtu.be/bVcOaWFehb0
PRILOGA: Zapis v zvezek MEDO

ODMOR

3. Naloge v SDZ 2 za matematiko na strani 62
Skupaj s starši preberite naslov.
Nalogi na modrem polju
Učenec ubesedi obe nalogi – pove računsko zgodbo. Nato prebere računa pri vsaki
nalogi.
Primeri računskih zgodb-rešitve:
V krmilnici je bilo 6 vrabcev. Prileteli so še 4 vrabci. Koliko vrabcev je bilo skupaj v
krmilnici? RAČUN: 6 + 4 = 10
V krmilnici je bilo 10 vrabcev. 4 vrabci so odleteli. Koliko vrabcev je ostalo v
krmilnici? RAČUN:
10 – 4 = 6
Na klopci je sedelo 7 otrok. 3 otroci so odšli. Koliko otrok je ostalo na klopci? RAČUN:
7–3=4
Na klopci so sedeli 4 otroci. Prišli so še 3 otroci. Koliko otrok je je bilo skupaj?
RAČUN: 4 + 3 = 7
Prva naloga
Rešijo nalogo – ogledajo si sliko. Glede na sliko sestavijo 2 računa – račun
odštevanja in račun seštevanja.

SLOVENŠČINA
DEŽEVEN DAN
1. Opazuj, kakšno vreme je danes. Opiši ga.
2. Zapri oči in se v mislih preseli v deževen dan.
- Povej, kaj vidiš/slišiš, kaj delaš, kako se počutiš, kako se počutijo drugi ljudje, katere
živali opaziš …
- Si že kdaj doživel deževen dan, ki je skupaj z vetrom ljudem povzročal težave?

3. Odpri SDZ 2 na str. 32.
- Dobro si oglej sličice. Pripoveduj, kaj vidiš na sličicah.
Preberemo naslov. Ogledajo si sličice in se pogovarjajo, kaj se na njih dogaja.
- Opazuj sličice in odgovori na vprašanja.
1. sličica: Kateri letni čas je? Kdo je prišel na hišni prag? Kaj si je ogledoval dedek?
Zakaj si je ogledoval nebo?
2. sličica: Kam je odšel dedek? Kaj je vzel s seboj? Zakaj je na sprehod vzel dežnik?
3. sličica: Kako se je spremenilo vreme? Kaj je naredil dedek? Zakaj je odprl dežnik?
4. sličica: Kaj se je zgodilo, ko je zapihal veter? Kakšen je bil dedkov obraz?
5. sličica: Kaj je dedku odpihnil veter z glave? Kakšen je bil dedkov obraz?
6. sličica: Kdo je bil v dedkovi bližini? Kaj je Jan prinesel dedku? Kakšna sta bila
dedek in Jan? Kaj je rekel Jan dedku? Kaj je rekel dedek Janu?
- Kako se je zaključil dedkov in Janov sprehod?
- Še sam poskušaj opisati ob sličicah deževen dan.

ŠPORT
VAJE Z BALONI
Učenci pozdravljeni! Za danes sem vam pripravila vaje z baloni. Potrebuješ balon,
primerno športno opremo in nekaj prostora. Vaje so pripravljene tako, da ne potrebuješ
pomoči staršev. Vsako vajo ponoviš od 10 do 20-krat. Balon udarjaš z mestom na
telesu, ki je prikazan. Pazi, da ti balon ne pade na tla. K uri športa lahko povabiš bratca,
sestrico ali pa starše!

PRILOGA: VAJE Z BALONOM

GLASBENA UMETNOST
POSLUŠANJE GLASBE: LABOD
Naredi si laboda.
- Potrebuješ kos papirja, ki je na eni strani barven in na drugi bel. Izreži ga v
velikosti kvadrata 20x20cm.
Nato ga gubaš po navodilih iz slik (slike si sledijo po stolpcih navzdol, začneš s prvim
levim stolpcem in tako naprej).
-

Upam, da ti je labod uspel. Lahko mu narediš še ribnik za podlago (iz modrega
papirja) in še enega manjšega laboda za družbo (npr. v velikosti 15x15cm).

Nato si na aplikaciji Youtube poglej posnetek gibanja labodov
https://www.youtube.com/watch?v=__o8LsK0-9E&ab_channel=BrankoLoncner

Opazuj, kako se giblje labod. Njegovi gibi so počasni, elegantni. Posnetek si zavrti še
enkrat in zraven gibalno prikaži vse značilnosti laboda, npr. labod ima dolg vrat –
podaljšaj svoj vrat, labod ima velika krila, ki jih počasi in elegantno premika – tvoje
roke predstavljajo labodova krila; počasi jih dvigni in spusti.
V roko vzemi svojega papirnatega laboda in med poslušanjem glasbe si predstavljaj,
da si tudi ti labod. Skupaj mirno plavata po jezeru. Lahko zaspita, včasih visoko
dvigneta krila, zaplavata, sklonita ali dvigneta svoj dolg vrat. Prepusti se glasbi na tej
povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=XWnk3bQ9Ng0.

