POMLAD

SPOZNAVANJE OKOLJA
Pred vami je miselni vzorec POMLAD. Z otroki se pogovorite o značilnostih pomladi:






POSTALO JE TOPLEJE
VRAČAJO SE PTICE SELIVKE
ZRASTEJO PRVE ROŽICE ( ZVONČKI, TROBENTICE, VIJOLICE, NARCISE)
TRAVA OZELENI IN DREVESA ZACVETIJO
NE OBLAČIMO SE VEČ TAKO TOPLO

Nato otroci v zvezek pikapolpnico na sredino lista napišejo naslov POMLAD.
Nato narišejo miselni vzorec, podoben kot je na listu.

SLOVENŠČINA:
Dane se bomo naučili novo veliko tiskano črko. To je črka D. Otroci naj najprej
 Iščejo besede, ki imajo črko D
 Ugotavljajo ali imajo črko D v svojem imenu in priimku, ali ima mogoče kdo od družinskih članov, prijateljev,
sosedov, znancev…… črko D v imenu
 Poiščejo nekaj predmetov v prostoru, kjer se nahajajo, ki imajo črko D
 Potem si skupaj poglejte poteznost zapisovanja črke D, v delovnem zvezku za opismenjevanje na strani 36. Najprej
narišejo navpično črto (vlečejo od zgoraj navzdol), nato naredijo še desni lok ali »trebušček«.
 Otroci naj najprej zapis črke vadijo po zraku, po tleh, po mizi, po steni……
 Potem v zvezek Pikapolonica napišejo v modri rob naslov: ČRKA D
 Čez polovico lista narišejo vodoravno črto
 V zgornji prostor ponavadi nalepimo novo črko. Zdaj to ni mogoče, zato pustite prostor, da bomo črko nalepili v šoli.
Če pa imate možnost, jo lahko sami natisnete. Ob črki D pa napišite še nekaj lepih črk z različnimi barvicami.
 V spodnji predalček pa nalepite sličice, ki imajo črko D.

MATEMATIKA:
 Danes bomo še malo utrjevali računanje do 10. Zato boste rešili naloge v modrem delovnem zvezku na strani 47.
 Bodite pozorni na to, ali je treba seštevati (znak +) ali morate odštevati (znak -).
 Pazite, da bodo števila pravilno in lepo zapisana

ŽELIM VAM VELIKO ZABAVE PRI RAČUNANJU IN UPORABI VAŠIH POMOČNIKOV PRSTKOV.

ŠPORT:
Sprehod v naravi. Med sprehodom si izberi lep kotiček in tam izvedi nekaj gimnastičnih vaj. Razgibaj roke, trup in noge.
Po sprehodu izvedi vaje za moč: 15x DVIGANJE TRUPA, 15x ZAKLONI, 5-10x SKLECE, 10x VISOKI POSKOKI (kolena čim višje),
10x POČEPI

ANGLEŠČINA:
Navodila za delo TJA, 1. razred (TOR, 24. 3. 2020)

Začenjamo z novim sklopom za katerega verjamem, da bo otrokom všeč. Za uvod bomo spoznali pesmico (nekateri jo morda že poznajo).

1. Pesmica »Head, Shoulders, Knees and Toes«:
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
* Nasvet: najprej pesmico lahko poslušajo brez ogleda posnetka in so pri tem pozorni na besede, ki jih slišijo. Ob drugem poslušanju gledajo
posnetek, pri tem so pozorni še na gibe, ki jih pri vsakem naslednjem poslušanju skušajo posnemati.

2. Počasna verzija, osredotočena na poimenovanja in
ustrezno izgovorjavo (ponavljajo gibe in izraze za dele t.):
https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8

Ko bodo učenci usvojili besedišče in bodo pesmico
znali zapeti in zaplesati, se lahko pozabavajo še ob
tem posnetku (pesmica postopoma stopnjuje hitrost):
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

Vse dobro želim!
Učiteljica angleškega jezika,
Nataša Žgajner

