SLOVENŠČINA:
Tudi danes se bomo naučili novo črko. BOR, BIBA BALON,
BREZA, BRINA, BOBEN – kaj imajo te besede skupnega,
vprašajte svojega otroka. Verjetno bodo otroci, učenci ugotovili,
da imajo isti prvi glas – B.
Še sami naj iščejo besede s tem prvim glasom. Nadaljujete
lahko tako, da iščete še besede, ki imajo glas B v sredini ali pa
na koncu – ZOB, ZDROB, GUMB, GOLOB, JAKOB, KEBAB,
ZAGREB.
V delovnem zvezku za opismenjevanje si skupaj s starši oglej
zapis črke B. Črka B je zelo podobna črki P, samo da ima
namesto enega dva enaka trebuščka. Črko B začnemo pisati
tako, da od zgoraj navzdol potegnemo navpično črto, svinčnik
dvignemo in nato naredimo en trebušček do polovice in nato še
en trebušček do navpične črte.
NALOGA
Vzemi brezčrtni zvezek – Pikapolonico in
poskusi samostojno opraviti nalogo, saj
menimo, da jo znaš. Otrok mora:
• v moder rob napisati naslov – ČRKA B,
• list z vodoravno črto s svinčnikom
razdeliti na dva dela,
• zgoraj napisati veliko črko B in nekaj
manjših črk z barvicami, zraven narisati BOBEN ali pa
pustiti prostor za sličico, lahko mu sličico narišete tudi vi
starši,
• spodaj iz reklam izrežejo sličice, ki imajo v poimenovanju
glas, črko B in jih nalepijo, sličice lahko tudi poimenujejo.

NALOGA V DZ za opismenjevanje str. 50 in 51, samo zgoraj:
• poimenuj sličice in poskusi poiskati kje je glas B, pobarvaj
ustrezen kvadratek,
• piši B –je tako kot je začeto, pazi na presledke med črkami
in na lep zapis.
Če bosta starša zadovoljna z opravljenima nalogama, če si se
res potrudil/potrudila, da si bil/bila kolikor toliko
samostojen/samostojna in te ni bilo treba k delu močno
priganjati te lahko nagradita z žigom.

MATEMATIKA
Danes se bomo pri matematiki malo poigrali s številkami.
Danes boš pri delu potreboval pomoč odrasle osebe, da bo s teboj
pogledala naloge v DZ za matematiko, na strani 58.
• Otrok naj sam prebere prvi račun seštevanja.
• Skupaj poglejte košaro sadja in otrok naj prebere računa od Lili
in Bineta. Kateri račun je pravi?
• Verjetno bo odgovor, da sta oba računa pravilna. Tako je tudi
prav.
• Ob sliki lahko še razložite kako sta Lili in Bine računala. Ni važno
ali preštejemo najprej hruške in potem jabolka ali najprej
jabolka in potem hruške, imamo v košari enako jabolk in hrušk.
Pri seštevanju seštevance lahko zamenjamo med seboj.

2+3=3+2
• V spodnjem okvirju dobro poglej sliko sadja – jagode in banane
ter dopolni manjkajoče številke.

• IZRAČUNAJ!

1+2=

4+2=

2+8=

2+1=

2+4=

8+2=

Odgovori!
Kaj imata računa v posameznem okvirčku skupnega?
Odgovor: če števili - seštevanca pri seštevanju zamenjamo dobimo
vedno isti rezultat – vsoto.
Sedaj boš pa vzel-a zvezek Pikapolonico ter barvice in boš
naredil-a podobno nalogo v zvezek.
• V šoli bi narisali na tablo, ti bi pa preslikal-a v zvezek.
• Pripravili sva učni list, nariši in prepiši v zvezek. (modre in rdeče
rože)
• Spodaj si še sam izmisli podoben primer, nariši (po želji), napiši
dva računa in ju izračunaj.

SPOZNAVANJE OKOLJA
Ta teden ste pri spoznavanju okolja spoznali:
Vrt in spomladansko delo na vrtu,
Pomagali ste staršem sejati in saditi,
Spoznali ste razliko med sejanjem in saditvijo,
Spoznali ste nekatera orodja – motiko, lopato, grablje,
Spoznali pojme: greda, steza, vrtna ograja, seme, sadika,
Opazovali ste cvetoče sadno drevo,
Opazili nekaj živali, metuljčka, čebelo, deževnika,
Spoznali, da so čebele zelo pomembne za sadno drevje, da iz
cvetov potem zrastejo plodovi,
• Gibali ste se na svežem zraku, kar je zelo pomembno za naše
zdravje.
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Bližajo se velikonočni prazniki, ki bodo letos malce drugačni, zaradi
karantene. Praznike bomo preživeli v krogu svoje družine. Za praznike
je lepo, če malce pospravimo, po hiši in tudi zunaj nje. Vrt ste že
uredili, sedaj ga bo treba vsake toliko časa malo zaliti, da bo seme
vzkalilo in sadike zrasle.
Danes sva zato za vas pripravili nalogo;
•
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•
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da v bližnji okolici poskrbite za čisto okolico,
poberete smeti,
pometete dvorišče, stopnice,
pograbite travo,
pomagajte, naredite to kar vam naročijo starši,
pospravite tudi svojo sobo,
pobrišite prah na policah,
odnesite smeti.

V petek boste imeli TEHNIŠKI DAN, ki bo namenjen tudi pripravi na
VELIKO NOČ. Podrobnejša navodila in napotke boste še dobili.

UČENCI POSKUSITE PREBRATI VSAJ KRAJŠE BESEDE

UČITELJICI MARJETA IN CVETKA VAS VSE
ŽE MOČNO POGREŠAVA. UPAVA, DA TA
ČAS KARANTENE ČIMPREJ MINE IN SE
SPET SREČAMO V ŠOLI. DO TAKRAT PA SE
DRŽIMO NAVODIL IN OSTANIMO DOMA.
UČENCI IMATE SEDAJ STARŠE IN UČITELJE
V ISTI OSEBI IN JIH MORATE UBOGATI.
UPAVA, DA NALOGE NISO PRETEŽKE IN DA
JIH Z VESELJEM DELATE. NAUČILI STE SE ŽE
VELIKO IN UPAVA, DA BOSTE TAKO LEPO
OPRAVLJALI NALOGE ŠE NAPREJ.
OSTANITE ZDRAVI .

V NEDELJO BO PRIDNE
OTROKE OBISKAL ZAJČEK, UPAVA DA NAJDE
TUDI TEBE.

V NEDELJO BO VELIKA NOČ.

V PONEDELJEK BOMO DOMA IN BREZ
NALOG.
HURA!

ŠPORT:
Danes pojdi na sprehod in se igraj zunaj (le z bratom, sestro ali starši).
Uživaj na sončku.
Nato izvajaj vaje ob
videoposnetku: https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
Želim ti lep dan!

