Pred nami je nov delovni teden in z njim učenje na domu. Delo bo potekalo po
ustaljenem urniku tako kot prejšnji teden.

SLOVENŠČINA:
Ker smo v obdobju virusov in moramo še posebno dobro skrbeti za higieno rok,
si boste danes ogledali zelo poučno lutkovno predstavo
ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE. Posnetek najdete na
naslednji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=nMIyiIVqqUE&t=1021s

Po končanem ogledu, si pojdi temeljito umiti roke, po pravilnem postopku.
Ko so roke umite, je čas za zdravi prigrizek, predlagam da si privoščiš sadje, ki
ga imaš najrajši.
NALOGA:
• Vzemi zvezek pisanček in Napiši naslov: NAREK

•

Prosi enega od svojih staršev, da ti narekuje naslednje besede:

LA MU JE AK RU
TIR ULA NIČ MOJ
ORKA VODA DRON RACA
Ne pozabi puščati presledka med besedami. Pozorni bodite tudi na spuščanje
ene vrstice.
*Otroci, ki že poznajo vse črke, lahko še sami zapišejo kakšno besedo ali poved.

MATEMATIKA:
Danes bomo spoznavali naš denar. Najprej prosi svoje
starše, da pobrskajo po svoji denarnici in poiščejo denar, ki
je na spodnji fotografiji.

KOVANCI

BANKOVCI

Kot že veš, je nekaj denarja iz kovine, nekaj pa iz papirja. Denar iz kovine se
imenuje KOVANCI, denar iz papirja pa BANKOVCI.
Katera pa je enota za denar…… to pa zagotovo veš….. EVRO (€).
• Vzemi bel list. Pod list daj kovanec nato pa mesto na listu, kjer je
kovanec, narahlo pobarvaj s svinčnikom. Enako narediš za vse kovance.
Nastal bo odtis zapisa na kovancu (glej sliko zgoraj).
• Potem kovance izreži.
• Nariši tudi bankovca za 5 € in 10€. Tudi bankovca izreži.
• Vzemi zvezek Pikapolonico in v modri rob napiši naslov: DENAR

• Čez polovico lista nariši vodoravno črto. V zgornji del napiši KOVANCI in
prilepi izrezane kovance, v zgornji del napiši BANKOVCI in prilepi
bankovca.
• V Modrem delovnem zvezku reši nalogo na strani 42.

GLASBENA UMETNOST:
Naučili se bomo še eno pomladno pesmico ZVONČKI IN TROBENTICE. Najdete jo
na naslednji povezavi: https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1
Pesmico večkrat poslušaj in si poskušaj zapomniti njeno besedilo.

ANGLEŠČINA:
1. Učenci ponovijo števila do 10 z »body counting« igro (smo večkrat izvajali pri
pouku).
Ko izgovorijo »one« se z levo roko dotaknejo levega stopala. »Two« - desna roka,
desno stopalo. »Three« - leva roka, desno koleno, »four« - desna roka, levo koleno.
»Five« - leva roka, levi bok, »six« - desna roka, desni bok. »Seven« - leva roka,
desna rama, »eight« - desna roka, leva rama. »Nine« - leva roka v zrak in »ten« desna roka v zrak.
Nato poskusijo še od 10 nazaj.
2. Ponovitev poimenovanj za dele telesa s pesmico »Head, shoulders, knees and
toes«.
Možnost dodatne aktivnosti:
Lahko igrate igro tudi »Simon says«, vendar bo tukaj nekdo moral podajati
navodila. Npr.: »Simon says: TOUCH YOUR HEAD« in učenec se dotakne glave.
»Simon says: TOUCH YOUR NOSE« in učenec se dotakne svojega nosu.
Če podate le navodilo: »TOUCH YOUR EARS« učenec miruje, saj Simon tega ni rekel
☺
3. Preden se bomo naučili opisati pošasti (povezava števil in delov telesa), bodo
učenci spoznali novo pesmico: »Ten Little Monsters«. Najdete jo na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=TK9Y1TeC9Oc

Če imate možnost natisniti besedilo, si ga učenci prilepijo v zvezke, sicer ni
potrebno (bodo dobili v šoli).

Lep pozdrav,
Nataša Žgajner

