SLOVENŠČINA
Ta teden še nismo spoznali nobene nove črke.
Danes bomo spoznali eno, tako da nam potem ostanejo samo
še 3. Verjetno si že v delovnem zvezku pogledal/a in ugotovil/a,
da bomo spoznali črko G. Hitro razmisli in naštej nekaj besed, ki
imajo na začetku G – GOBA, GRAD, GOZD, GRMADA,
GOLAŽ, GLINA,… Poišči še besede, ki imajo to črko nekje v
sredini ali na koncu besede.

V delovnem zvezku za opismenjevanje si skupaj s starši, na
strani 56,57, oglej zapis črke G. Črka G je podobna črki O,
samo da ni črta sklenjena in se konča s krajšo vodoravno črtico.
Misliva, da zapis črke G ne bo težak, saj ste postali že pravi
mojstri v pisanju črk. Bodite pozorni, da ne bo črka G čisto
presuha ali pa predebela.
Vadite zapis črke najprej po zraku s prstom, potem lahko po
mizi, po večjem listu in na koncu v DZ. Črke lahko pišete z
različnimi pisali, voščenkami, flumastri, kar imate pri roki in
pušča sledi.
Vzemi brezčrtni zvezek – Pikapolonico in poskusi samostojno
opraviti nalogo, saj meniva, da jo znaš. Otrok mora:
• v moder rob napisati naslov – ČRKA G,
• list z vodoravno črto s svinčnikom razdeliti na dva dela,

• zgoraj napisati veliko črko G in nekaj manjših črk z
barvicami, zraven narisati GOBO ali pa pustiti prostor za
sličico, lahko mu sličico narišete tudi vi starši,
• spodaj iz reklam izrezati sličice, ki imajo v poimenovanju
glas, črko G in jih nalepiti,
• sličice lahko tudi poimenujejo, zapišejo.
NALOGA V DZ za opismenjevanje str. 56 in 57, samo zgoraj:
• poimenuj sličice in poskusi poiskati kje je glas G, pobarvaj
ustrezen kvadratek,
• piši G –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 bodo spet navodila za matematično nalogo zelo kratka.
Slika v DZ 3. del, na strani 7, prikazuje šolo in drevesa okrog
nje. Šola in drevesa imajo veliko računov, ki jih morate danes
izračunati. Lahko prešteješ vse račune in ugotovil boš, da je
računov ravno toliko kot letos prvošolčkov. Če bi bili v šoli, bi
vsak izračunal en račun in naloga bi bila opravljena. Sedaj
boste pa morali izračunati sami vse. Matematiko, računanje
imate v večini radi, tako da ne predvidevamo večjih težav.
Nalogo naj otroci rešijo samostojno, pozorni naj bodo na znak
MINUS IN PLUS.

Za pravilno opravljeno nalogo (če je manj kot 4 napak) lahko
dobite žig.

SPOZNAVANJE OKOLJA
Današnja naloga pri spoznavanju okolja bo zelo praktična. Včeraj ste
ponovili kaj je zdravo in kaj manj zdravo. V šoli ste v večini imeli zelo
radi zelenjavo in tudi sadje. Danes boste iz sadja, ki ga imate doma
naredili zdrav obrok – malico. Lahko dodate zraven še kakšen
priboljšek, smetano, mrvice, oreščke,…
Misliva, da je vse razvidno iz spodnje slike in ne potrebujete še
dodatnih navodil. Ker boste uporabljali nožek je potrebno varno
rokovanje z njim.
V zvezek Pikapolonico boste v moder rob napisali naslov
SADNA SOLATA.
Na sredino zvezka nariši skledo, okrog nje pa sadje in ostale
sestavine, ki si jih dal/a v sadno solato.
POSKRBI ŠE ZA LEPO DEKORACIJO MIZE IN DOBER TEK, TEBI IN CELI
TVOJI DRUŽINI.

ENO JABOLKO NA DAN, ODŽENE ZDRAVNIKA STRAN.
KAJ NAREDI SKLEDA ZDRAVEGA SADJA BOSTE PA ŠE
VIDELI.
Če imate kakšne tehnične težave lahko to nalogo naredite tudi kdaj
drugič.

ŠPORT:
- Sprehod ali tek v naravi; Vmes v klanec izvedi šprint – zelo hiter tek (približno
50 m).
- VAJE ZA RAVNOTEŽJE;
Poskušaj obdržati ravnotežje v različnih položajih, sam/sama išči različne
možnosti:
- na eni nogi, zadnjici, trebuhu, hrbtu …
- na eni roki in eni nogi, na kolenu in rami, na zadnjici in roki …
Prenašaj knjigo na glavi od ene sobe do druge, okrog hiše…

