Naloge po urniku za sredo, 25. 3. 2020

S LOVE N Š Č I NA
Sreda, 25. 3. 2020
Primerjamo lastnosti (stopnjevanje pridevnika):
1. Odpri delovni zvezek na strani 32. Dobro si oglej sličice in glasno preberi
povedi pod sličicami.
2. Starši s pomočjo vprašanj preverite razumevanje (otrok ustno odgovori):
1. vrsta
Katera žival je hitra, katera hitrejša in katera najhitrejša?
2. vrsta
Katero drevo je visoko? Kako se imenuje drevo, ki je višje kot jablana? Katero
drevo je najvišje?
3. vrsta
Katera žival v tej vrsti je največja? Je medved večji kot slon? Je medved večji kot
volk? Katera žival v tej vrsti je velika?
4. vrsta
Kaj je dolgo? Kaj je daljše kot kača? In kaj je najdaljše?
3. V zvezek »pisanček« napiši z rdečo barvico naslov Primerjam lastnosti in
datum. Z nalivnim peresom prepiši naslednje povedi:
1. Kača je dolga.
2. Vrv je daljša.
3. Pot je najdaljša.
4. Sedaj pa nadaljuj delo na strani 33.

MAT E MATI KA
Sreda, 25. 3. 2020
Odštevanje do 100:
1. Tudi danes bomo nadaljevali z odštevanjem. Odpri delovni zvezek na strani
82. Računi so zapisani na manj običajen način, zato staršem najprej povej, kako
jih boš računal/a, glasno preberi račune. Naredi naloge 21, 22 in 23.
Če ti je lažje, lahko račune, ki so zapisani v obliki »kroga, drevesa, tabele«,
zapišeš v ravno vrsto (uporabi zvezek »računček«) in jih nato izračunaš.
Svetujem ti, da si pomagaš s paličicami/snopki.

Primer: 40 – 6 = 34
40 – 1 = 39
40 – 8 = 32

S PO Z NAVAN J E

OKOLJA

Sreda, 25. 3. 2020
Sadno drevo:
Čeprav nas je to jutro presenetil sneg in zavijanje vetra, nas je že obiskala
pomlad. Za vas sem pripravila dve pomladni uganki. Poskusi jih rešiti:
»Spomladi se prvi zbudi, z glavico belo neslišno zvoni.«
»Stalila sneg v potoke žuboreče, posula s cvetjem travnike je speče.«

Danes boš spoznal/a, kako se sadno drevo spreminja z letnimi časi. V okolici
tvoje hiše zagotovo raste sadno drevo (češnja, marelica, jablana, hruška,
breskev), ki se z vsakim letnim časom spremeni. Tudi v gozdu smo lahko že
prepoznali divjo češnjo (njena krošnja je bela , le zakaj?)
Nekaj vprašanj za razmišljanje :
Kaj je značilno za sadovnjak?
Naštejte sadna drevesa in njihove plodove.
Kaj se dogaja s sadnimi drevesi spomladi?
Zakaj cvetijo?
Koliko časa cvetijo drevesa? Čemu?
Kdo oprašuje cvetove dreves?
Zakaj je pomembno opraševanje?

1. V zvezek »okoljček« napiši naslov z rdečo barvico Sadno drevo in datum ter
prepiši spodnje besedilo in nariši sličice (lahko ga tudi natisneš in prilepiš).

ANG LE Š Č I NA
Sreda, 25. 3. 2020
Danes bomo utrdili novo strukturo, ki smo se jo naučili včeraj  Učenci bodo naredili kratko
raziskavo o tem, katero hrano in pijačo imajo izbrani družinski člani radi in katere ne marajo.
DZ/str. 31. Tam jih čaka razpredelnica za raziskavo. Naredijo sledeče:
 poimenujejo vse sličice (jam, honey, cereal, milk, bread, toast, ham…),
 za vsako sličico tvorijo stavek, ki drži zanje, npr.:
I like jam. I like honey. I don't like cereal. I like milk.
 izberejo si 1 osebo (lahko tudi več, po želji in kolikor Vam dopušča čas) in njihovi imeni
vpišejo v zgornje okvirčke tabele (glej primer spodaj).
Nato izvedejo intervju tako, da vam oz. bratcem ali sestricam zastavljajo vprašanja po vzoru:
Do you like jam? Do you like honey? Do you like cereal? In tako dalje.
Odgovore ob sličicah beležijo s
ali X.
*upam, da ne bo to preveč obremenjujoče tudi za Vas, saj je zaželeno, da pri tej nalogi
otroke vodite in odgovarjate na njihova vprašanja. Lahko jim kakšno vprašanje tudi Vi
postavite, da preverite, če se znajo ustrezno odzvati.

S prijaznimi pozdravi,
Nataša Žgajner

