PONEDELJEK, 4. 10. 2021
MAT – PRIREJAM
RAZLAGA SNOVI:

V modrem Lili in Bine na strani 36, si najprej oglej zgornjo sličico.
Ugotovi, ali ima vsak otrok svoje kolo.
Poglej si Lili in Bineta. Vsak ima po dva sadeža. Lili ima dve hruški. Bine ima dve jabolki. Ali
imata enako mnogo sadežev?
Oglej si še kresničke in torbe. Ali je manj kresničk ali torb?

Reši nalogi na strani 37.
Zgornja naloga: Poveži otroke in rutice. Ali ima vsak otrok svojo rutico?
Spodnja naloga: Poveži avtomobile s parkirnimi prostori. Ali je avtomobilov in parkirnih
prostorov enako mnogo?

SLJ – KROG, RIŠEM ČRTE
Krog narišemo z eno potezo v nasprotni smeri urinega kazalca, črta mora biti sklenjena.
Najprej boš narisal krog s prstom po zraku in mizi.
V oranžnem Lili in Bine boš na strani 26 prevlekel kroge s svinčnikom. Prvo prevleci kroge
balonov na sličici, nato vadi risanje krogov še pod sličico.

RIŠEM ČRTE
Potrebuješ delovni zvezek RIŠEM ČRTE.

Vadil boš risanje črt, na strani 3 in 4.
Na strani 3, boš nadaljeval risanje mreže za odbojko.

Na strani 4, boš na perilo narisal vodoravne in navpične črte. Črte lahko rišeš z različnimi
barvicami. Nato boš pa še dopolnil ograjo, z navpičnimi črtami.

Vadi tudi pesem Korenjak, da jo boš sošolcem in učiteljici predstavil, ko se vrnemo v
šolo.
GUM – IZDELAVA ZVOČILA
Pri glasbeni umetnosti boš izdelal zvočilo, ki se imenuje dežna palica.
Za izdelavo zvočila potrebuješ:
-

papirnat tulec (papirnata brisača ali toaletni papir),
2 balona (v kolikor nimaš doma balonov uporabi trši papir ali plastično vrečko in jo s
selotejpom pritrdi na tulec),
flomastri in barvice,
škarje,
drobni kamenčki, fižol, riž, leča ali perlice (eno stvar - kar imaš pri roki).

Navodila:
1. Na tulec boš najprej narisal tebi ljub motiv. Se pravi, okrasil boš tulec z barvicami in
flomastri.

2. Obema balonoma odstrizi konec. Enega namesti na dno tulca.

3. V tulec nasuj droben material (kar imaš pri roki-kamenčki,fižol, riž, perlice …)

4. Z balonom zapri še zgornji del tulca.

5. In dežna palica je nared.

Pri GLASBENI UMETNOSTI boste do ponedeljka, 4. 10. 2021 zvečer, poslali fotografijo
vašega zvočila.

Naloge nam pošljite na spodnje elektronske naslove:

1. B razred:
Učiteljica Tamara: tamy.prudic@gmail.com
Učiteljica Nadja: nadjajurca64@gmail.com
1. C razred:
Učiteljica Zala: zala.cej@guest.arnes.si
Učiteljica Andreja: kejkec@gmail.com

NIP- ANGLEŠČINA
Pri angleščini boš danes ponovil barve s klikom na spodnji posnetek.
https://youtu.be/fQJdVMSUq28

Zapoj in zapleši tudi na pesem o mavrici – The Rainbow Colors Song.
The Rainbow Colors Song - YouTube

