
Naloge po urniku za torek, 24. 3. 2020

S L O V E N Š Č I N A

Torek, 24. 3. 2020

Zanimivosti o živalih:

1. Odpri delovni zvezek na strani 30 z naslovom Zanimivosti o živalih. Glasno 
preberi besedila o živalih (rogač, rakovica, krastača). 

2. Nato v zvezek »pisanček« napiši Vaja in datum ter odgovori na vprašanja o 
rogaču.

ROGAČ:

1. Ali imajo rogači rogove? 
2. Po čem so dobili rogači ime? 
3. Za kaj rogači uporabljajo klešče? 
4. Ali so klešče nevarne?

3. V delovnem zvezku na strani 31 reši 1. nalogo, kjer moraš poiskati podatke iz 
besedila. V stolpec, kjer je potrebno zapisati odgovor, zapiši podatek z eno ali 
dvema besedama.

   

Pravljica za lahko noč (na tej povezavi lahko otroku preberete pravljico o 
koronavirusu); KLIK                    ctrl + link

https://minirokice.si/pravljica-o-delu-od-doma/ 

https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu-in-otroskem-igriscu/ 



G L A S B E N A     U M E T N O S T

Torek, 24. 3. 2020

Pesem Pomladna:

V zvezek za glasbeno umetnost nalepi besedilo pesmi (ali ga prepiši), 
vsebino pesmi ilustriraj. Pesmico Pomladna se poskušaj naučiti na 
pamet. 

POMLADNA

Na polju rožice cveto
na drevju pa ptički pojo,

z neba nam sveti sonček zlat,
že prišla je k nam pomlad.

Iz gozda sem pa znani glas
naznanja da prišla je v vas

spet dobra kukav`ca,
            srca moj`ga ljubica. 🌷🥀🐦☀  

Pesmico lahko poslušaš na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4

Š P O R T
Torek, 24. 3. 2020

Stare otroške igre:
Igrajte se RISTANC, SKRIVALNICE, DAN-NOČ, GNILO JAJCE, SLEPE MIŠI, TRI V 
VRSTO S KAMENČKI…
K igri povabi starše, brata, sestro. Uživajte!



A N G L E Š Č I N A
Torek, 24. 3. 2020

Spoštovani, 

pošiljam navodila za delo pri angleškem jeziku.
V kolikor se Vam bo zdelo, da je za otroke (in tudi Vas) vse skupaj preveč naporno, še posebej ob
vseh drugih predmetih predlagam, da si vsebine za TJA smiselno prerazporedite. Ni potrebno vsega
predelati v enem dnevu. Naj se otroci ob poslušanju in prepevanju pesmic ter ob drugih aktivnostih
zabavajo, saj bodo le tako uživali ob učenju tujega jezika  

Želim Vam vse dobro in ostanite zdravi.
Pa en prisrčen pozdravček drugošolcem 

Učiteljica angleščine,
Nataša Žgajner

1. Učenci poslušajo pesmico na sledeči povezavi: 
Do you like broccoli ice-cream?  https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
Pozorni so na jezikovno strukturo: 
»Do you like…?« in odgovore: »Yes, I do.«/»No, I don't«.

Pesmico večkrat poslušajo in ob tem skušajo zraven pripevati. Cilj je, da usvojijo zgoraj zapisano
tvorbo vprašanj ter trdilnih in nikalnih odzivov. 

2. Izmislijo si novo kitico in v zvezke narišejo sliko svoje »zmešane« hrane 

Na primer:  Do you like milk?  Yes, I do.
                    Do you like sandwiches?   Yes, I do.
                    Do you like milk sandwiches?  No, I don't!   

Nato v zvezke narišejo »mlečni sendvič«.    Ni potrebno zapisovati besedila, naj ga tvorijo ustno.
Lahko pa ga zapišete Vi. To bi bilo super!

3.  ZAPIS V ZVEZKIH:

DO  YOU  LIKE  JAM?              YES, I DO.  
                                                 X  NO, I DON'T.


