Naloge po urniku za torek, 7. 4. 2020

S LOVE N Š Č I NA
Torek, 7. 4. 2020
Preverim svoje znanje:
Danes boš preveril/a svoje znanje o tem, kaj si se naučil/a v sklopu POMLAD.
To je opis živali, opis poti in primerjanje lastnosti.
Navodila za delo:
Odpri delovni zvezek na strani 45. Natančno preberi navodila in naloge reši
samostojno kot v šoli, ko pišemo preverjanje znanja. Ko končaš z delom, še
enkrat preglej vse naloge. Potem prosi starše, naj ti naloge pregledajo.
Po končanem delu ovrednoti svoje znanje. Iz priloge izberi ustreznega čebelčka
in ga nalepi.

G LA S B E N A

UMETNOST

Torek, 7. 4. 2020
Ponavljam in utrjujem pesmice:
1. Odpri zvezek za glasbeno umetnost in poišči zadnje tri pomladne pesmice.
Katere pesmice si se naučil/a do sedaj, ko pouk poteka doma? Ponovi in zapoj
pesmice Pomladna, Pleši, pleši črni kos in Vesela pomlad.
Pesmice lahko še enkrat poslušaš na spodnjih povezavah in zraven poješ. Ob
petju lahko tudi zaplešeš in k plesu povabiš družinske člane. Zabavno bo!
https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4
https://www.youtube.com/watch?v=InGMzgAFSkM
https://www.youtube.com/watch?v=iTmQ8TfwBT4
2. Naštej pihala in povej, zakaj jih tako imenujemo.

ŠPORT
Torek, 7. 4. 2020
Navodila - ŠPORT - Torek, 7. 4. 2020:
- Danes pojdi na sprehod in se igraj zunaj (le z bratom, sestro ali starši).
- Nato izvajaj vaje ob videoposnetku: h ps://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk

Želim ti lep dan!

AN GLE ŠČ I NA
Torek, 7. 4. 2020
Dragi učenci!
Približujemo se h koncu 4. enote. Naučili ste se veliko poimenovanj za hrano in pijačo. Danes bomo
to še na kratko ponovili, naslednjič pa že začenjamo z novo temo 



Najprej po angleško naštej, katero hrano in pijačo bi našli pri tebi doma.
Nato predvajaj posnetek, ki sem ga poslala staršem po elektronski pošti.
Posnetek te bo vodil skozi celo nalogo, zato si poišči svoj delovni prostor in pripravi
škarje.
*Če je kdo sličice izgubil ali pa jih ne najde, naj v krogce nariše, kar sliši na posnetku.

Priprava za naslednjo uro: odpri svojo OMARO. Poglej, kaj vse najdeš v njej in razišči, o čem se
bomo učili naslednjič.
Lep pozdrav,
učiteljica Nataša

