PETEK, 1. 10. 2021
SLJ – BEREM SLIČICE (ZOOM)
V oranžnem delovnem zvezku Lili in Bine na strani 24 si oglej sličice in jih poimenuj.
Naštej prevozna sredstva (vozila), ki vozijo po cesti/kopnem.
Navodila za reševanje naloge:
-

Z rdečo barvico podčrtaj osebni avto.
Z modro barvico podčrtaj vozilo, ki ima motor, vozi po cesti in prevaža tovor.
Z zeleno barvico podčrtaj vozila, ki vozijo po kopnem, pa nimajo motorja.
Z vijolično barvico podčrtaj vozilo, ki vozi po vodi.

ZVOKI V PROMETU (ZOOM)
Na strani 25 si oglej sličice in poimenuj prevozna sredstva.
S katerimi prevoznimi sredstvi si se že peljal?
Poslušali bomo posnetke zvokov, ki so povezani s prometom.
Tvoja naloga je, da obkrožiš vozilo, katerega zvok si slišal.

SPO – MOJA POT V ŠOLO
Odgovori na vprašanja:
Na kaj moramo paziti na poti v šolo?
Zakaj moramo biti pozorni na slišane zvoke v prometu?
Kje prečkamo cesto?
Kaj pa ti daš okrog vratu, da si bolj viden in s tem skrbiš za svojo varnost?

Oglej si pomembne prometne znake za pešce.

Tvoja naloga danes bo, da v zvezek SRNICA napišeš naslov MOJA POT V ŠOLO. V zvezek
boš narisal tvojo pot do šole. V risbi lahko narišeš tudi kakšen prometni znak za pešce, ki ga
opaziš na poti v šolo.

GUM - ABRAHAM 'MA SEDEM SINOV
Danes boš poslušal in se boš poskušal naučiti staro ljudsko pesem Abraham 'ma sedem
sinov. Ali veš, da je Abraham ime moža, ki je imel kar sedem sinov.
Pesem dobro poslušaj in si skušaj zapomniti besedilo.
Otroška pesmica - Abraham ima sedem sinov - YouTube
Besedilo pesmi prilepi v zvezek ali pa naj ti ga starši prepišejo v zvezek PTIČEK.
Pesem bomo vadili, zapeli ter interpretirali tudi v šoli.

ŠPO – ŽIVALSKA TELOVADBA
Za konec današnjega pouka pa se boš razgibal, kot se razgibajo živali. Gibanje vsake živali
ponavljaj 45 sekund, nato 15 sekund počivaj.

Želim ti lep vikend! 

