SLOVENŠČINA:
Predno boste začeli z delom, boš zopet potreboval/a nekoga iz tvoje družine.
Prosi ga, da ti na hrbet zapisuje črke, ki smo jih spoznali do sedaj. Ti pa
ugotavljaj, katero črko je napisal. Za vsako napako lahko dobiš tudi kazen
(kakšen počep, poskok, predklon…..).
Tako… zdaj pa se bomo naučili novo črko. To je črka, ki ima eno navpično črto in
majhen trebušček.
Že veš katera črka je to?...... To je P.
Besede, ki se začnejo na črko P: PAV, POR, PIJAČA, POLŽ, PETER, PIJA, PAVEL.
V delovnem zvezku za opismenjevanje si skupaj s starši oglej zapis črke P. Črka
P je zelo podobna črki R, samo da nima poševne črte. Črko P začnemo pisati
tako, da od zgoraj navzdol potegnemo navpično črto, svinčnik dvignemo in nato
naredimo trebušček do polovice 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 P,
• list z vodoravno črto s svinčnikom razdeliti na dva dela,
• zgoraj napisati veliko črko P in nekaj manjših črk z barvicami, zraven
narisati PISMO ali pa pustiti prostor za sličico, lahko mu sličico narišete
tudi vi starši,
• spodaj iz reklam izrežejo sličice, ki imajo v poimenovanju glas, črko P in
jih nalepijo, lahko sličice tudi poimenujejo, zapišejo.
NALOGA V DZ za opismenjevanje str. 48 in 49, samo zgoraj:
• poimenuj sličice in poskusi poiskati kje je glas P, pobarvaj ustrezen
kvadratek,
• piši P –je tako kot je začeto, pazite 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
Včeraj smo že spoznali preglednice, tabele in ugotovili, da lahko tudi iz tabel
marsikaj izvemo. Bomo videli kaj se bomo danes naučili.
Danes boste pri matematiki potrebovali modri delovni zvezek, zvezek
Pikapolonico in starše.
1. Najprej vzemite delovni zvezek.
Na strani 50 ti naj nekdo prebere navodila, ti pa dobro poglej figurni prikaz in
odgovarjaj na vprašanja, ki so napisana spodaj v okvirčku.
Upam, da ti vprašanja niso delala preveliko težav.
Katero pecivo bi pa ti izbral?
Gremo naprej na drugo stran.
Spet je pred nami ena tabela, prikaz s stolpci. Pomisli in povej kaj misliš, da nam
ta tabela želi povedati.
• Poimenuj spodaj narisane slike predmetov!
• Koliko je različnih predmetov narisanih?
• Ugotovili ste, da je različnih predmetov 10, to pomeni, da je 10 različnih
stolpcev.
• Preberi zapisana števila od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol!
• Tudi števil je 10, vsaka številka ima svojo vrstico.
• V prikazu s stolpci poišči odgovore, ki ti jih bodo zastavili starši.( spodnji
okvirček)
• Lahko si izmislite še kakšno dodatno vprašanje.
2. Sedaj pa vzemite zvezek Pikapolonico.
• To nalogo moraš narediti za kuhinjsko mizo.
• Naredili bomo svojo tabelo in jo izpolnili.
• Pri risanju tabele ti lahko pomagajo starši.
• Izpolni jo sam, tako da za vsak narisan predmet pobarvaš v stolpcu
toliko okenčkov kolikor imate teh predmetov v kuhinji, jedilnici.
• Starši pregledajo izpolnjeno tabelo in skupaj preštejte in ugotovite,
če si pravilno izpolnil tabelo.
• Za pravilno opravljeno nalogo si zaslužiš pohvalo, lahko tudi žig po
lastni izbiri.
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SPOZNAVANJE OKOLJA
Danes je bilo že kar veliko šolskega dela za pisalno mizo, zato bo pri
spoznavanju okolja delo, če le lahko, potekalo zunaj na vrtu. Skupaj s
starši, ko bosta imela onadva čas, pojdite na vaš vrt in ga malo
raziskujte.
Starša naj ti povesta,
• kaj sta že ali pa še bosta morala na vrtu narediti,
• katero orodje bosta pri delu potrebovala,

• zakaj ima vrt ograjo, če jo imate,
• kaj nameravata posejati, posaditi,
• kakšna je razlika med sejati (zelo drobna semena, ki jih trosimo
po gredi ali v vrsto) in saditi (večje gomolje polagamo
posamezno v zemljo, ali sadimo že manjše sadike),
• kako imate razdeljen vrt, na zelenjavni in cvetlični del,
• odgovorite na vsa otrokova vprašanja.
OTROCI, CELO LETO POMAGAJTE SVOJIM STARŠEM PRI DELU
NA VRTU!
STARŠI, VKLJUČITE IN POVABITE SVOJE OTROKE, DA VAM
POMAGAJO PO SVOJIH MOČEH!
KAR SE JANEZEK NAUČI, JANEZ POTEM TUDI ZNA!

NAVODILA ZA ŠPORT
- Pojdite na sprehod v naravo. Vmes izvedi 5 minut teka.
- Poišči lep kotiček in tam opravi nekaj gimnastičnih vaj (razgibaj roke,
trup in noge)
- Ko se vrneš, večkrat zapleši ob videoposnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
Na ples povabi člane svoje družine. Uživajte!

