SREDA, 20. 10. 2021
SPOZNAVANJE OKOLJA: ZNAČILNOSTI JESENI
S pomočjo predstavitve ponovi značilnosti jeseni. Prilogo najdeš na spletni strani pod
sredinimi navodili z naslovom:

PRILOGA: PREDSTAVITEV-JESEN (sreda, 20. 10. 2021).

Vodimo usmerjen pogovor ob predstavitvi:













Kaj se jeseni zgodi z listi na drevesih?
Kakšne barve so jesenski listi?
Kaj se zgodi z listi, ki so padli z dreves na tla?
Naštejte nekaj sadja.
Naštejte nekaj zelenjave.
Ali je vsa zelenjava enake barve?
Po čem prepoznate sadje?
Ali ima vse sadje enak okus?
Katere gozdne plodove jeseni najdete v gozdu?
Kdo nabira gozdne plodove?
Kako ločiš pravi kostanj od divjega kostanja?
Ali je drevo živo? Utemeljite odgovor.

GLASBENA UMETNOST: DROBNI PAJEK
Danes se boš naučil kratko pesem, ki jo samo deklamiraš/izrekaš. Pesem lahko obogatiš z
gibi. V pomoč naj ti bo posnetek na spodnji povezavi:

https://youtu.be/vzLpaQy9BQM

Tukaj imaš zapisano tudi besedilo in gibe, ki jih kažeš. Starše prosi, naj ti pesem
prepišejo/natisnejo in prilepijo v zvezek za GUM (Zvezek PTIČEK). Pesem in gibanje
večkrat ponovi:
DROBNI PAJEK
LEZE, LEZE DROBNI PAJEK, LEZE NA DREVO – s prsti počasi potujemo od stopal do
vrha glave,
PADA, PADA DROBNI DEŽEK – prsti predstavljajo kapljice dežja, ki padajo po naši
glavi,
VSE JE ŽE MOKRO – z dlanmi drsimo preko obraza po telesu navzdol,
PA SE TRESE DROBNI PAJEK, ZEBE GA MOČNO – tresemo celo telo,
KO PA SONČECE POSIJE – z rokami naredimo veliko sonce,
SPET MU JE TOPLO – z rokami se objamemo.
**DODATNA NALOGA – ZA GLASBENE USTVARJALCE (opravi, kdor želi)

Izdelava zvočila
Iz kartonskega tulca in elastik lahko izdelaš zvočilo, s
katerim boš spremljal pesem. Tulce lahko predhodno
okrasiš s pajki in z mrežami. Zvočilo izdelamo, kot kaže
fotografija.
Na zvočilo igramo na tri načine:
1. BRENKANJE: s prsti se sprehajamo po elastikah – zvok predstavlja
plezanje pajka,
2. NAPENJANJE: elastiko napnemo in spustimo – zvok predstavlja dežne
kaplje,
3. PIHANJE V ODPRTINO: zvok predstavlja veter, ki je odpihnil oblake z
dežjem.
V kolikor boš glasbilo izdelal, nam ga prinesi po počitnicah pokazati v šolo

.

SLOVENŠČINA: KJE JE? SPOZNALI SMO
1. Pripravi peresnico in iz nje vzemi svinčnik, radirko ter modro in rdečo barvico. Delaj po
navodilih:








Postavi peresnico na mizo.
Pridrži svinčnik nad stolom.
Postavi svinčnik pod stol.
Rdečo barvico postavi na levo stran mize.
Modro barvico postavi na desno stran mize.
Med modro in rdečo barvico postavi radirko.
Pospravi svinčnik, barvice in radirko v peresnico.

2. Odpri oranžen delovni zvezek Lili in Bine na strani 37. Nariši in pobarvan po navodilih
zapisanih spodaj.

Strani 38, 39
Na straneh 38 in 39 lahko vidiš kaj vse si smo se naučili v drugem sklopu. Oglej si sličice,
starši pa naj ti v oblačkih preberejo, kaj pravita Lili in Bine.

MATEMATIKA: ŠTEVILO 3
1. Oglej si slike in ustno odgovori na vprašanja poleg slik:

- Kaj je na sliki?
- Preštej drevesa.
Koliko jih je? (TRI drevesa).

- Kaj je na sliki?
- Preštej mušnice.
Koliko jih je? (TRI mušnice).

- Kaj je na sliki?
- Koliko kostanjev je v ježici? (TRIJE
kostanji).

2. Zapis števila 3 s številko – po zraku, po mizi, po hrbtu …
Število 3 začnemo pisati pri rdeči piki (glej spodaj) in v smeri puščic. Zapišemo jo z eno
potezo.

3
Zapis števila 3 vadi s prstom po zraku, po mizi, po stolu. Če imate doma zdrob, drobni
pesek, mivko ipd., ga nekaj stresi na pladenj in vadi zapis tudi na pladnju.
3. Zapis števila 3 v zvezek s kvadratki (zvezek medo)
Čez celo stran naredi veliko mavrično število 3 (starši s svinčnikom napišete število 3 v
zvezek, učenci ga z barvicami prevlečejo). Okrog mavričnega števila 3 lahko, če želiš,
zapišeš še nekaj 3. Pri zapisu pazi na smer zapisa, piši z eno potezo.
Na novo stran nariši množico s tremi člani. Vadi zapis števila 3 čez dve vrstici in eno
vrstico.
Pazi na natančen zapis od črte do črte, spuščaj po en kvadratek presledka med števili in
vrsticami.

!!! DOMAČA NALOGA: Pri MATEMATIKI boste do SREDE, 20. 10. 2021 zvečer,
poslali fotografijo naloge – ZAPIS ŠTEVILA 3 V ZVEZEK.
Naloge nam pošljite na spodnje elektronske naslove:
1. D razred:

1. B razred:

Učiteljica Ingrid:
ingrid.krizaj@osagpostojna.si

Učiteljica Tamara:
tamy.prudic@gmail.com

Učiteljica Nadja:

Učiteljica Nadja:

nadjajurca64@gmail.com

nadjajurca64@gmail.com

V pomoč imaš spodaj PRIMER ZAPISA V ZVEZEK

NEOBVEZNI INZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA
Če nisi vseh nalog za angleščino opravil v ponedeljek, jih opraviš danes:

Kliknite na spodnjo povezavo. Preusmerila vas bo na pesmico Who Took The Cookie?
https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg
Pesmico večkrat poslušajte. Zraven izrekajte besedilo.
Za domačo nalogo pa izdelajte piškot. Piškot naj bo v velikosti vaše dlani. Uporabite
lahko karton, papir oz. karkoli najdete doma.
Prinesite ga v šolo po počitnicah. Takrat bomo iskali piškot še v razredu z ostalimi sošolci.
SREČNO.
Teacher Anja

