SLOVENŠČINA
Včeraj smo spoznali novo črko, še veš katero? Verjetno si pravilno
odgovoril, da je nova črka, črka G. Včeraj si že rešil/a del naloge v DZ,
pisal/a nekaj vrstic te črke, zato mislim da z današnjo nalogo ne bo
večjih težav.
NALOGA
• Pripravi si zvezek Pisanček, ošiljen svinčnik, Delovni zvezek za
opismenjevanje str. 56,57,
• Najprej piši črko G po zraku.
• Črko G pišemo v eni potezi – začneš malo desno zgoraj, zaviješ
kot pri črki O, pri sredini po črti narediš proti levi krajšo
vodoravno črtico,
• Vzemi Pisančka in napiši naslov ČRKA G,
• Prosi starše, da ti v zvezek prepišejo črke in besede, povedi,
• Dokončaj nalogo do konca, saj veš kako, pazi na pravilen in lep
zapis in na presledke med črkami in besedami,
• Na koncu povedi ne pozabi napisati piko.
• V Delovnem zvezku za opismenjevanje na strani 56 preberi
povedi in reši nalogo po navodilih.
• Beri besede zapisane v okvirčku s peresom,
• Beri besedilo na strani 57 z zvezdico
• Če ti branje povzroča težave, preberi večkrat in nato se naj
starši pod prebrano podpišejo.
Dodatna naloga – po želji:
• Samostojno v Pisančka napiši še kakšne druge besede ali krajše
povedi.
• Na strani 57 preberi zgodbo o Gregorju in Gabi in poskusi rešiti
čisto spodnjo nalogo.

Starši, preglejte nalogo in bodite kar strogi, da so črke, besede lepo
napisane. Otroci naj popravijo, tisto kar ni v redu. Za lepo opravljeno
nalogo pohvalite otroka in lahko mu daste žig.

LIKOVNA UMETNOST
Potrebujete: risalni list ali trši bel papir, krompir za izdelavo
štampiljk, tempera barve, paleto, čopič, časopisni papir za
zaščito mize
• Navodila
Otroci naj zaščitijo mizo s časopisnim papirjem.
Osvežimo izkušnje otrok z grafiko – kako nastane odtis (odtis
dlani), naj se spomnijo in povedo.
Otroci pojasnijo, kako so tiskali svoje grafike.
Tokrat bomo tiskali malo drugače – s štampiljkami.
Demonstracija
• Pred otrokom starši izdelajte preprosto štampiljko, npr. iz
korenčka, krompirja. Na okrogel presek korenčka, krompirja
naredite nekaj različnih likov (pravokotnik, kvadrat, trikotnik,
krog) ali izrežete rožico,…. in dobite štampiljko, ki se bo
odtisnila.
• Pripravi se za likovno ustvarjanje; kratki rokavi, zaščitna
majica,…
• Na paleto stisni posamezno barvo, dodaš čisto malo vode,
s čopičem namažeš štampiljko in odtisneš na list. Narediš
lahko nekaj odtisov, potem ponovno namažeš štampiljko.
Opazuj nastale odtise in povej zakaj se malo razlikujejo
med seboj. ( Na vsakem ponovnem odtisu je manj barve in
je svetlejši, se manj vidi.)
• Vzemi drugo štampiljko in nadaljuj do konca risalnega lista.
• Izmisliš si lahko različne vzorčke, ki jih ponavljaš v vrsti. Za
vsako štampiljko lahko izbereš drugo barvo. V vsaki vrsti
lahko narediš drug vzorec.
• Pazi, da ostane risalni list ne popackan, da so odtisi lepi in v
nekem zaporedju.

• Pazi tudi, da je delovni prostor čim manj zamazan, kot tudi
tvoja oblačila.
• Pospravi delovni prostor in likovni material.
Ko je list poln, ga pusti, da se posuši.
• Če želi otrok, in mu vi dovolite, lahko tudi sam naredi kakšno
štampiljko
Individualno jih spodbujamo in kontroliramo, da pri delu z
nožkom ne bi prišlo do poškodb.
• Vrednotenje
Otrok opazuje svoj izdelek in se ob njem pogovorite.
•
•
•
•
•

Kako je zadovoljen/a s svojim izdelkom,
Katere barve in štampiljke je uporabil,
Kaj mu je bilo všeč in kaj ne,
Kaj bi naslednjič izboljšal, spremenil.
Pozorni smo, da opazimo in omenimo dobre posebnosti
čisto vsakega izdelka.

SEDAJ PA VESELO ZAKORAKAJTE V PROST VIKEND, V NARAVO IN
UŽIVAJTE MED SVOJIMI NAJBLJIŽJIMI.

ŠPORT:
- POSKOKI: Poglej si videoposnetek, pripravi si 2 palici in izvajaj
različne poskoke.
Pri vsaki vaji izvedi 8 poskokov in vse vaje ponovi 3-krat.
https://www.youtube.com/watch?v=6VkzZM_BjrM
- IGRA Z ŽOGO

