Danes je 1. april, dan ko se lahko lažemo. Upam, da ste že nahecali
svoje starše in da ste se temu vsi skupaj pošteno nasmejali.
SLOVENŠČINA:
Danes boste opravili vaje pisanja nove črke in uporabo le te v posameznih
besedah.
• Pripravite zvezek Pisanček
• Najprej napišite naslov: ČRKI S IN Š
• Prosite svoje starše, da vam v zvezek prepišejo besede, ki so napisane na
spodnjem listu

•
•

Črke in besede pišite s svinčnikom.
Pazite na pravilen in lep zapis.

•

•

Ko opravite to nalogo, rešite še nalogo v delovnem zvezku za
opismenjevanje na strani 44 in 45 ter 46 in 47. Staršem preberite besede
in slikopis, ki so zapisane pod nalogo označeno s peresom in zvezdico.
Starši naj se po poslušanju tvojega branja podpišejo.
*Otroci, ki že berejo, lahko opravijo tudi nalogo, označeno z 1t.

Za tiste, ki si lahko doma natisnete črke, pošiljam še črki S in Š. Včeraj jih
zaradi tehničnih težav, nisem mogla pripeti dokumentu.

MATEMATIKA:
Utrdili bomo svoje znanje o PREDHODNIKU in NASLEDNIKU. Se še spomniš, kaj
smo rekli včeraj?
Katero število je predhodnik števila 8?
Katero število je naslednik števila 9?
Vem, da ste vsi pravilno odgovorili.
Zdaj pa opravi še nalogo v modrem delovnem zvezku na strani 57. Posebno
pozorni bodite pri zadnji nalogi, ki ni tako preprosta.
Veliko uspeha pri reševanju ti želim.

SPOZNAVANJE OKOLJA:
Včeraj smo spoznali vremenske znake, danes pa jih bomo tudi uporabili. V
zvezek Pikapolonico boste narisali vremenski koledar in v njega vsakodnevno
risali kakšno je tisti dan vreme. Vreme bomo opazovali teden dni, dopoldan in
popoldan.
Na primer: V sredo dopoldan je sončno, zato boš v tabelo narisal vremenski
znak za sončno vreme

, popoldan pa je oblačno

VREMENSKI KOLEDAR
DOPOLDAN
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA
PONEDELJEK
TOREK

POPOLDAN

GLASBENA UMETNOST:
Poslušaj pesmico Zvončki in trobentice. Verjamem, da jo že znaš zapeti brez
glasbene spremljave. Ker je danes napovedano lepo vreme, pojdi ven , v okolico
svojega doma. Poišči trobentico in ji zapoj pesmico. Če boste dobro poslušali,
boste slišali, kako bo trobentica navdušena nad vašim petjem in bo od veselja
zatrobila.

