Naloge po urniku za četrtek, 7. 5. 2020

SLOVE NŠ Č I NA
Četrtek, 7. 5. 2020
Pri zobozdravnici:
1. Odpri delovni zvezek na strani 52, kjer te čaka zanimiva naloga z naslovom
Pri zobozdravnici.
Besedilo glasno preberi dvakrat.
Razumevanje vsebine prebranega preveri z ustnimi odgovori na vprašanja:










Kam je mama peljala Evo?
Kdaj jo je peljala?
Ali bo zobozdravnica Evi popravila zobe? Zakaj ne?
Kaj je treba narediti, če v zobeh nastanejo luknjice?
S čim zobozdravnica očisti luknjice v zobu?
S čim zalije očiščeno luknjico?
Kaj je pokazala zobozdravnica Evi?
Zakaj je zobozdravnica Evi namazala noht z lakom?
S čim ji je odstranila lak z nohta?

2. Po opravljeni zgornji nalogi nadaljuj delo na strani 53. Odgovoriti moraš na
vprašanja. Zapisani odgovori morajo biti zapisani v celih povedih. Pazi na veliko
začetnico, pravilen zapis besed, estetsko in čitljivo pisavo.
Otroku svetujte, da si pri odgovorih pomaga s ponovnim branjem besedila ali pa
poišče podatek, ki si ga ni zapomnil. Podatek za odgovor lahko v besedilu
podčrta.

S PO Z NAVAN J E

O KOLJA

Četrtek, 7. 5. 2020
Skrbim za zdravje:
Danes boš spoznal/a dejavnosti s katerimi skrbiš za svoje zdravje.
Vprašanja za razmišljanje:













Kolikokrat in kdaj si je potrebno umivati zobe?
Zakaj je umivanje zob pomembno? Kako si umivate zobe in s čim?
Kako še poskrbimo za svoje zobe?
Ali opravljate redne kontrole pri zobozdravniku oz. zdravniku?
Ali se redno umivate? Kaj si je potrebno umivati? Kolikokrat? Čemu je pomembna čistoča našega telesa?
Na kakšne načine še skrbite za svoje zdravje?
Ali vsak dan poskrbite, da se gibate oz. telovadite?
Ali pravočasno odhajate spat in dovolj počivate?
Ali uživate vsaj 5 obrokov na dan? Kako se imenujejo posamezni obroki, ki jih zaužijete?
Ali počivate, če ste bolni? Ali obiščete zdravnika?
Na zdravniških pregledih ste tudi cepljeni. Kaj mislite, čemu?
Ali je pomembno, da živimo v čistem okolju? Zakaj?

1. Sedaj pa odpri zvezek »okoljček« in napiši z rdečo barvico naslov Skrbim za
svoje zdravje ter datum. Dobro si oglej spodnje fotografije in preberi vseh šest
zapisov ter jih prepiši v zvezek. Nariši, kako ti poskrbiš za zdravje z gibanjem.

MAT E MATI KA
Četrtek, 7. 5. 2020
Odštevam dvomestna števila do 100:
Danes se boš naučil/a odštevati dvomestna števila do 100. Prav zabavno bo.
Pripravi si snopke/paličice, zvezek »računček«, delovni zvezek ter pisala (lepilo,
škarjice).
1. Naloga
OGLEJ SI POSNETEK (RAZLAGO): Zbrano si oglej posnetek TUKAJ in upoštevaj navodila.

V zvezek »računček« napiši naslov z rdečo barvico Odštevam dvomestna števila
do 100 ter datum. Natisni ali preriši si spodnji dve slikovni ponazoritvi ter jih
prilepi, kot je prikazano.
Dobro opazuj sličico in zapisan račun.
Da bo računanje lažje, sem zapisala račun na daljši način (staršem povej, kako
boš računal/a). Pomagaj si s snopki/paličicami.
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2. Naloga
Sedaj pa odpri delovni zvezek, 3. del, in naredi naloge na strani 9. Reši 1. nalogo,
pri 2. nalogi reši 1. in 2. stolpec.

LIK OVNA

UMETNOST

Četrtek, 7. 5. 2020
Risanje s pomočjo senc:
Danes je pred tabo drugačen izziv. Risal/a boš s pomočjo senc. Postal/a boš pravi
umetnik/ca. Potrebuješ svojo najljubšo igračo, list papirja, svinčnik, barvice in veliko
sončka.
Na mizo ali katerokoli drugo ravno površino postavi igračo, ki jo želiš narisati.
Poglej, kam pada senca in tja postavi list papirja. S pisalom obrišeš senco in igrača je
narisana (poljubno jo pobarvaj). Lahko pa na dvorišču narišeš starše, brata ali sestro,
tako da s kredami obrišeš njihovo senco.

