Naloge po urniku za torek, 21. 4. 2020

S LOVE N Š Č I NA
Torek, 21. 4. 2020
Besede s širšim pomenom
1. Odpri delovni zvezek na strani 46 in glasno preberi besedilo o Gregorju, ki je
šel z mamico na tržnico.
Ustno odgovori na vprašanja:
1.
2.
3.
4.
5.

Kam je odšel Gregor z mamico?
Kaj je kupila mamica pri prodajalcu, ki je prodajal sadje?
Kaj je pisalo na stojnici, kjer je mamica kupila korenje, peteršilj, cvetačo
in krompir?
Kaj Gregor rad je?
Na kateri stojnici sta kupila sir in jogurt?

Pozornost otroka usmerimo na besede, ki so v besedilu napisane z velikimi tiskanimi
črkami.
Te besede poišči na sliki in videl/a boš, da so napisane na stojnicah. Povemo, da so to
besede s širšim pomenom.
Naštej, kaj prodaja prodajalec/branjevec/branjevka na stojnici.
Povemo, da so naštete besede, npr. korenje, peteršilj, cvetača in krompir,
BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM.
2. Sedaj pa naredi naloge na strani 46 in 47 (1., 2., 3. nalogo).
3. Odpri zvezek »pisanček« ter napiši z rdečo barvico Besede s širšim pomenom
in datum. Spodaj v vrstico prepiši spodnje besede s širšim pomenom ter jim
dodaj besede z ožjim pomenom. Primer za VOZILA je že dopolnjen, ti pa
nadaljuj še za ostale primere.
VOZILA: avto, tovornjak, traktor, motor, čoln, letalo
OBLAČILA:
OBUVALA:
IGRAČE:
POSODA:

G LA S B E N A

UMETNOST

Torek, 21. 4. 2020
Pesem Rac, rac, racman
V zvezek za glasbeno umetnost nalepi besedilo pesmi (ali ga prepiši), vsebino
pesmi ilustriraj. Pesmico Rac, rac, racman se poskušaj naučiti na pamet.
Rac, rac, racman (Oton Župančič)

Oglej si zgornji učni list, kjer je predstavljena pesem Rac, rac, racman.
Poj tako, da s prstom slediš račkam in žabicam. Tako prikazana melodija.
Višina račke in žabice pomeni višino tona, velikost račke in žabice pa dolžino tona.
Z gibanjem lahko posnemaš račko in žabico. Pogovori se o različnem gibanju žabe in račke.
Žaba skače. Njeno gibanje ni enakomerno. Dela visoke, nizke, dolge in kratke skoke. Račka
se ziblje enakomerno.

Pesmico lahko poslušaš in pripevaš na tej povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=zxPD9F6bsAU

Š PO RT
Torek, 21. 4. 2020
VODENJE ŽOGE:
Vzemi žogo (katerokoli imaš doma) in jo vodi z eno roko in nato še z drugo.
- Najprej na mestu, nato v hoji in še v teku.
- Postavi si ovire in žogo vodi med ovirami. Uporabiš lahko kamne, plastenke,
igrače…
- Pripravi si čim bolj zanimiv POLIGON. Vmes lahko žogo tudi kotališ, mečeš v
zrak…
Uporabi domišljijo in se zabavaj!

ANG LE Š Č I NA
Torek, 21. 4. 2020
Pozdravljeni učenci!
Danes nadaljujemo s temo, ki smo jo začeli obravnavati prejšnjo uro – OBLAČILA.
Za delo boste potrebovali:
6. slikovne kartice, ki ste jih izdelali,
7. DZ in
8. barvice.
Navodila za naloge boste slišali na posnetkih, ki sem jih poslala na elektronske
naslove vaših staršev. Predvajajte jih v ustreznem vrstnem redu (1-3).
Spodaj prilagam še UL, ki ga lahko natisnete, če imate to možnost, sicer pa si ga dajte
na računalniški zaslon, da boste lahko spremljali zvočni posnetek ob sličicah.
Lep pozdravček vsem,
učiteljica Nataša

