Naloge po urniku za torek, 14. 4. 2020

S LOVE N Š Č I NA
Torek, 14. 4. 2020
Ponavljam in utrjujem zapis s pisanimi črkami:
Najprej preberi spodnje besede in povedi. Nato odpri zvezek »pisanček« in
napiši Vaja in datum. Z nalivnim peresom prepiši spodnje besede in povedi. Piši
počasi, natančno in pravilno.

Vaja

14. 4. 2020

roka Renata Leon Tina
trava koruza Sevnica Krško
torta kozarec sliva solata

G LA S B E N A

UMETNOST

Torek, 14. 4. 2020
Ponavljam in utrjujem pesmice:
1. Odpri zvezek za glasbeno umetnost in poišči tri ljudske pesmice. Ponovi in
zapoj pesmice Majhna sem bila, Marko skače, Izidor ovčice pasel.
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=3oJz94cAipY
https://www.youtube.com/watch?v=hIbKevsXKzo&list=RDQMD7N_fWigvPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=xxrgQwgolMc

2. Naštej ljudska glasbila (ustno).

Š PO RT
Torek, 14. 4. 2020
- Sprehod in tek v naravi; med sprehodom najmanj 7 minut teci.
- Ko se vrneš s sprehoda, izvedi vaje (glej sliko).

ANG LE Š Č I NA
Torek, 14. 4. 2020
Pozdravljeni drugošolci!
Upam, da ste preživeli lepe velikonočne praznike  Zelo hitro so minili in že smo nazaj pri
angleščini. Kot veste, smo zaključili s sklopom, kjer smo se pogovarjali o hrani in pijači.
Tokrat začenjamo z novo temo, pogovarjali pa se bomo o oblačilih! Super, kajne?
Da bo naše delo potekalo kar se da zabavno, si boste do naslednjič pripravili nekaj materialov za
prihodnje ure. Navodila so zapisana spodaj.
Lep dan ti želim,
učiteljica Nataša
Tako. Do naslednje ure angleščine si boste pripravili nekaj stvari.
1. Zvezek odpri na novi strani (tako, da bo cela prazna stran namenjena novemu sklopu). Zgoraj si
čez 2 vrstici napiši naslov:

MY CLOTHES
(Moja oblačila)
2. Odpri DZ/str. 77, 78. Izdelali si boste slikovne kartice. Prosite nekoga, da vam pri tem pomaga.
*PAZI! Žal je tisk obojestranski, kar pomeni, da se bo potrebno nekoliko znajti. Če imate možnost
kopiranja, super! Bo delo nekoliko lažje, sicer pa bomo naredila tako:





Pojdi na str. 78. Izreži vseh 6 sličic oblačil (obrobljene so z vijolično barvo). Bodi natančen/
natančna.
Izrezane sličice daj na stran in vzemi tisto, na kateri so kratke hlače. Obrni jo. Na drugi
strani boš videl/a sličico dolgih hlač. Vzemi prazen bel list in jih preriši (ali prekopiraj, če ti
je lažje). Enako naredi še s preostalimi 3 sličicami v DZ na str. 77 (JEANS, SHIRT,
SHOES). Izdelaj slikovne kartice približno enakih velikosti kot so tiste, ki si jih že prej
izrezal/a.
Sličic NE BARVAJ in NE PLASTIFICIRAJ. Prilepi jih le na trši papir ali podlago, da
bodo bolj kompaktne. Barvali jih bomo skupaj po navodilih 

Ko boš imel/a vse kartice izdelani, jih zveži z gumico in spravi na varno.
3. V zvezek si pod nov naslov nariši takšno polje, kot je prikazano spodaj (3x3). V celoti naj bo
veliko za približno pol strani. To je mreža za igro BINGO, ki naj zaenkrat ostane prazna.

