POZDRAVLJENI PRVOŠOLCI IN STARŠI!
Pred nami je nov delovni teden in z njim učenje na domu. Delo bo
potekalo po ustaljenem urniku.
Upava, da je to zadnji teden šolanja na daljavo, saj naj bi se, 18.5. 2020,
spet vrnili v šolske klopi.

SLOVENŠČINA:
Ker smo še vedno v obdobju, ko je dostop do izposojanja knjig skoraj
onemogočen, sva pripravili za vas naslednjo nalogo;
• Izberi knjigo iz domače knjižnice ali
• Oglej si risani film po izbiri staršev.
• Zgodbo obnovi, odgovori na vprašanja staršev,
• Opiši glavnega junaka in vse nastopajoče,
• Povej, kaj ti je bilo najbolj všeč in kaj ti ni bilo všeč,
• Nekaj iz zgodbe nariši v zvezek Pikapolonico, napiši naslov.

Tisti, ki še niste opravili vseh bralnih značk, lahko to knjigo, film obnovite in
jo bomo šteli, kot da je naloga za bralno značko opravljena.
Če bo otrok obnovil zgodbo, kot bralno značko, morate nama to sporočiti.

MATEMATIKA:
Današnje navodilo za matematično nalogo bo zelo kratko.
Potrebovali boste modri matematični delovni zvezek 3. del in
svinčnik.
• Odpri DZ na strani 8,
• Poglej sliko perila, ki se suši,
• povej koliko kosov perila se suši,
• 2 brisački, 3 hlače in 4 majice,
• Pri seštevanju lahko imamo več plusov. Vse skupaj
seštejemo in dobimo rezultat – vsoto,
• Samostojno sestavi račune za jabolka, kozarčke, sadje in
zelenjavo,
• Izračunaj napisane račune.

Pri jabolkah otroku še lahko pomagate, nato pa naj naloge
opravi samostojno.
Pri računanju si lahko pomaga s prstki, kockami,
barvicami,….
Ocenite, ali se je otrok dovolj potrudil in večinoma pravilno rešil
nalogo, da si zasluži žig.

GLASBENA UMETNOST:
Glasba nas spremlja vsakodnevno, skoraj na vsakem koraku. Velikokrat je
od našega razpoloženja odvisno, kakšno glasbo bi poslušali.
Tudi otroci imajo svoj izbor priljubljenih pesmic. Danes si lahko po svoji
želji zavrti pesem (CD, računalnik), glasbo, ki jo najraje posluša, zraven pa
naj po svoje zapleše. Važno je, da otrok uživa ob poslušanju glasbe, petju
in plesu.
Danes naj to vse počne in cilj današnje glasbene umetnosti bo dosežen.
ANGLEŠČINA:
Pozdravljeni moji prvošolčki!
Prejšnji teden ste se naučili novo pesmico. Spodaj pošiljam navodila za današnjo
uro angleščine in pa nekaj napotkov za ocenjevanje, ki ga bomo izvedli, ko se
vidimo v šolskih prostorih  Res vas že močno pogrešam in se že veselim dne, ko
bomo zopet skupaj prepevali, plesali in odigrali kakšno igro v angleškem jeziku.
Lep pozdravček,
učiteljica Nataša
1. PESMICA
Poslušaj in zapoj pesmico Five Senses Song | Song for Kids | The Kiboomers
https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE
2. DZ/str. 40
Najprej si oglej sličice otrok. Kaj počnejo? Kateri del telesa uporabljajo, da to
delajo? Morda znaš povedati besede po angleško?
Na primer: KISS – MOUTH; EAT – MOUTH/HANDS; SMELL – NOSE
Nato sličice otrok poveži z deli telesa, ki jih uporabljajo za to, kar počnejo na
sličicah.

3. NAVODILA
Se še spomniš razrednih navodil, ki jih uporabljamo pri pouku? Nekaj od teh lahko
sliši na posnetku (pošiljam po e-pošti). Odpri DZ/str. 42 in obkroži ustrezno sličico,
glede na navodilo iz posnetka. Kaj naj naredijo Lola, Tricks in Max?
Tako. To je za današnjo uro vse. Spodaj pa prilagam navodila za ocenjevanje.
SKLOP OCENJEVANJA: DELI TELESA.
STANDARDI ZNANJA IN NAČINI OCENJEVANJA
POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE
• Učenec razume poimenovanja za dele telesa.
Učenci poslušajo narek učiteljice (izbrali bomo aktivnost, ki bo najbolj
primerna glede na trenutne razmere):
a) na UL po nareku pobarvajo ali oštevilčijo sličice delov telesa ALI
b) v manjših skupinah ali posamezno z učiteljico igrajo igro Simon Says. Po
nareku se dotaknejo slišanega dela telesa.
**Bolj se nagibam k drugi
aktivnosti.
GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE
• Učenec poimenuje konkretni svet okoli sebe.
Učenec poimenuje slikovne kartice z deli telesa, ki jih dviguje učiteljica.
Govorno sporočanje lahko dokazuje tudi tako, da sam kaže na posamezne
dele telesa na sebi in jih ustrezno poimenuje v TJ.
• Poje obravnavane pesmi.
Učenec si izbere poljubno pesmico iz sklopa MY BODY in jo zapoje. Zraven
izvaja ustrezne gibe. Zapoje jo lahko sam ali v manjši skupini.
Izbira lahko med pesmicama:
a)
b)

Head, Shoulders, Knees and Toes:
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
The Pinocchio Song: https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA

