PETEK, 27. 3. 2020
Tako, pa je zadnji dan v tem delovnem tednu. Upam, da je delo dobro potekalo in da niste imeli večjih težav.
SLOVENŠČINA
SKRB ZA ZDRAVJE, DZ, str. 54
Za začetek si lahko ogledaš filmček, ki se skriva pod »čebelčkom« na interaktivnem gradivu.
Nato besedilo GLASNO PREBERI in se o njem pogovori z mamico ali atijem. Najprej USTNO ODGOVORI na vprašanja.
Nato ODGOVORE ZAPIŠI v zvezek Pisanček. Pazi, da odgovore zapisuješ v celih povedih in jih oštevilčiš.
MATEMATIKA
Poštevanko lahko vadiš na: https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html
Preden nadaljujemo z današnjim delom, bi vas rada še enkrat opozorila na naslednje stvari pri risanju likov:
-

ošiljen svinčnik, uporaba ravnila pri ravnih črtah;
ne pritiskaj premočno;
OGLIŠČA pri likih označujemo S PIKO in VELIKO TISKANO ČRKO; začnemo v LEVEM KOTU SPODAJ in
nadaljujemo v NASPROTNI SMERI URINEGA KAZALCA (še enkrat si oglej primer v DZ, str. 102).

V zvezek za matematiko napiši VAJA in ob upoštevanju teh navodil nariši ŠESTKOTNIK. Vzemi si čas in BODI
NATANČEN/NATANČNA.
DZ, str. 108: PREVERIM SVOJE ZNANJE, 2. del
Pazi na pravilno matematično izražanje pri opisu geometrijskega telesa (ROBOVI, OGLIŠČA, MEJNE PLOSKVE).
Pri risanju s šablono imej ošiljen svinčnik in ne pritiskaj premočno.
*Kdor bi želel malo kodrati možgančke, pa lahko reši še REŠI, SAJ ZMOREŠ, DZ, str. 106. Mislim, da ne bi smelo biti
težav. 😉
ŠPORT
Sprehod
Izvajaj vaje ob videoposnetku: https://www.youtube.com/watch?v=x_9L5_A6Ww4

LIKOVNA UMETNOST
Ko boš šel/šla na sprehod, naberi čimveč različnega naravnega materiala in z njim sestavi poljubno sliko. Lahko
nastane kaj pomladnega ali karkoli drugega. Materiale lahko zlagaš pred hišo na tleh ali na kakšen karton.
Če pa bo vreme še vedno tako zimsko, lahko ustvarjaš karkoli (rišeš, pobarvaš pobarvanke ali pa izdelaš kaj
ustvarjalnega, kar so ti pripravile učiteljice podaljšanega bivanja v teh dneh, pa ti je mogoče zmanjkalo časa za to).
Bodi ustvarjalen/ustvarjalna.

Pred tabo je vikend! Spočij se, PAZI NASE in OSTANI DOMA ter OSTANI ZDRAV/ZDRAVA. Drug teden pa nadaljujemo.

Rešitve prilagam spodaj.
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DZ, str. 106: REŠI, SAJ ZMOREŠ

