SLOVENŠČINA
Včeraj smo spoznali novo črko, še veš katero? Verjetno si pravilno
odgovoril, da je nova črka, črka P. Včeraj si že rešil/a del naloge v DZ,
pisal/a nekaj vrstic te črke, zato mislim da z današnjo nalogo ne bo
večjih težav. Že včeraj smo ugotovili, da je nova črka podobna črki R,
samo poševne črte nima.
NALOGA
• Pripravi si zvezek Pisanček, ošiljen svinčnik, delovni zvezek za
opismenjevanje,
• Najprej piši črko P po zraku, pazi na pravilni vrstni red zapisa
črke – navpična črta navzdol, potem pa trebušček do polovice
navpične črte,
• Če ti zapis črke P dela težave lahko črko pišeš na večji papir, v
zdrob, mivko,
• Vzemi Pisančka in napiši naslov ČRKA P,
• Prosi starše, da ti v zvezek prepišejo črke in napisane besede,
• Dokončaj nalogo do konca, saj veš kako, pazi na pravilen in lep
zapis in na presledke med črkami in besedami,
Dodatna naloga – po želji:
Samostojno napiše še kakšne druge besede ali krajše povedi.
Starši, preglejte nalogo in bodite kar strogi, če črke, besede niso lepo
napisane. Otroci naj popravijo, tisto kar ni v redu. Za lepo opravljeno
nalogo pohvalite otroka in lahko mu daste žig.
Čaka vas še naloga v DZ za opismenjevanje na strani 48, 49.
• Pobarvaj krožec pred besedo, ki bo smiselno dopolnila
poved. Daljše besede po potrebi lahko pomagate prebrati
starši. Tisti, ki zmorete lahko opravite samostojno nalogo.

• Samostojno preberi zapisane krajše besede, daljše ti lahko
pomagajo prebrati starši. (naloga s peresom)
• Poskusi prebrati napisane povedi. ( naloga z zvezdico)
• Kdor želi in zmore naj prebere sestavek. (1t)
• Na črtice napiši črko P in preberi besedilo, vsaj krajše
besede.
Ko boš besede, povedi, besedilo prebral se naj starši zraven
podpišejo.
VERJAMEVA, DA STE POSTALI ŽE VSI PRAVI MALI BRALCI IN BI VAS
OBE UČITELJICI Z VESELJEM POSLUŠALI.

MATEMATIKA
Danes bomo pri matematiki šteli do 10 naprej in nazaj ter ponovili
zapis števil do 10.
Potreboval boš: zvezek Pikapolonico, svinčnik, barvice, šablonico, ali
kakšen drug okrogel predmet.
Štej od 0 do 10,
Štej od 10 do 0,
Naredi 7 počepov,
Skoči 5 krat visoko v zrak,
Zaploskaj 8 krat,
Z roko napiši nekaj številk staršem na hrbet in morata
ugotoviti, katero številko si zapisal/a.
• Vlogi zamenjata.
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NALOGA
• Vzemi Pikapolonico in na prvo prazno stran napiši v moder rob
naslov ŠTEVILA DO 10
• Se še spomnite, kakšno gosenico imamo v razredu na steni?
• Podobno gosenico boste naredili v zvezek,
• Pri risanju gosenice si pomagajte s šablonico, ali kakšnim drugim
okroglim predmetom,
• Ste že ugotovili, koliko krogov boste morali narediti, če želimo
zapisati vsa števila do 10? Ste šteli tudi glavo gosenice.
• Tudi midve sva naredili gosenico, ki ti je lahko v pomoč, lahko
pa jo narediš tudi po svoje.
• Prejšnji teden ste spoznali dva nova pojma: PREDHODNIK,
NASLEDNIK. Ta dva pojma lahko na gosenici zelo lepo utrjuješ
skozi igro, mimogrede.

DODATNA NALOGA
Iz tršega papirja ali kartona lahko narediš podobno, a večjo
gosenico, ki jo prilepiš na steno kot okras v sobi ali pa kot
pomoč pri učenju, utrjevanju števil do 10.

SPOZNAVANJE OKOLJA
Danes ste že veliko nalog opravili za pisalno mizo, zato boste pri
spoznavanju okolja imeli nalogo v naravi.
Dobili sva tudi povratne informacije od staršev, da ste bili nekateri že
zelo pridni na vrtu, da ste bili staršem v pomoč, da ste se ob delu tudi
veliko novega, koristnega naučili.
Verjetno imate v bližini doma kakšno sadno drevo, ki je sedaj v
polnem cvetju. Pojdi ven sam, ali v spremstvu staršev in si dobro oglej
cvetoče drevo. Opazuj veje, deblo, cvetove, zelene listke, živali na in v
bližini drevesa. Verjetno si pod drevesom opazil/a veliko različnih
cvetlic. Prebudile so se tudi že živali, deževniki, čebelice, čmrlji,
metuljčki,…
Verjetno ste na cvetočem drevesu opazili zelo veliko čebelic, ki so
zelo pomembne pri opraševanju, da bodo potem iz teh lepih cvetov
zrasli plodovi.
Če imaš ob sebi odraslo osebo jo lahko povprašaš karkoli te še
zanima, saj tvoji starši tudi o sadnih drevesih veliko vedo.
DODATNA NALOGA
Domov ste dobili likovne potrebščine, tudi tempera barve, zato kdor
želi lahko naredi cvetoče drevo s tempera barvo. S čopičem nariši
drevo – deblo, veje, potem pa s prstki lahko natisneš cvetove. Sliko
pusti, da se posuši nato jo lahko razstaviš, obesiš nekam kamor želiš.

GLASBENA UMETNOST
Že na svežem zraku, pod cvetočem drevesu, med cvetlicami lahko
zapoješ kakšno pomladno pesmico, malo zaplešeš in potelovadiš. V
stanovanju pa pripravi kakšen mini nastop, malo zapleši in zapoj
nekaj pesmic. Lahko poješ in plešeš tudi ob glasbi.

