Priprave, navodila za delo, torek, 24.3.2020
SLJ
-

-

Učenci vadijo branje v DZ za opismenjevanje – LILIBI, str. 34, 35 (kar kateri
zmore). Če imate doma printer, lahko z orodjem za izrezovanje karkoli iz tega
delovnega zvezka prenesete v word in potem sprintate. Če pa nimate, pa učenci
v zvezek prepišejo imena za sličice, ali samo prve – zadnje črke… Pri nalogi,
kjer so sličice ure, roke, lune in veje – pa učenci besede prepišejo v zvezek. Če
pa imajo sprintano, pa obkrožijo, kot je navodilo.
Prilagam še UL.

MAT
-

Kot sem že v urniku napisala, najprej naredijo nalogo na Lilibi.
Vaje za številske predstave – učencem poveste neko število in oni ga miže
pokažejo s prsti. Lahko dodate potem zapiranje in odpiranje prstov. Pomembno
je, da učenci vse delajo miže.

NOVA SNOV
Zamenjam vrstni red seštevancev
-

-

-

Učenci si pripravijo ali žlice in žličke, ali lego kocke, ali barvne listke (kar pač
imate pri roki). Pomembno je, da sta množici številčno različni in ne številčno
enaki.
Nastavijo npr. 4 žlice in 3 žličke. Zapišejo račun – 4 + 3= 7
Nato vrstni red zamenjajo – 3 žličke, 4 žlice. Spet zapišejo račun: 3 + 4 = 7
Ob tem se pogovarjate: Kaj smo naredili? Dobiti morate odgovor, da smo
zamenjali vrstni red predmetov. In v računu se to vidi pri številih. Ne smejo
povedati, da smo zamenjali števila, pač pa vrstni red. Učenci poznajo besedo
seštevanec, zato bodite pozorni na to, da povedo, da smo zamenjali vrstni
red seštevancev.
Ob tem pa morajo ugotoviti, da je število predmetov ostalo enako, povemo da
se vsota ne spremeni, če vrstni red seštevancev zamenjamo. Tudi besedo
vsota že poznajo.

Na enak način naredite več praktičnih vaj, preden začnejo delati v DZ .
SPO
-

-

Na Lilibi, Šolska ulica – Spoznavanje narave – Rastline – Dejstva: poslušajte o
rastlinah, listih in cvetovih.
Nato pojdite na cvetlice in poslušajte opisane cvetlice.
V MKPO/12 rešite spodnjo nalogo. Če se spomnite sem vam v šolo prinesla
teloh in vam rekla tudi, da je strupena rastlina. Ob tem smo se pogovarjali tudi,
da je trobentica užitna, prav tako tudi vijolica.
Če imate okoli hiše zvončke, trobentice, žafran, regrat…lahko izkopljete in
pogledate, kaj imajo te rastline v zemlji – ali čebulico ali korenine. Pri trobentici

in regratu boste opazili, da je ena debelejša, močnejša – to je korenika, na njen
pa veliko krajših, tanjših koreninic. Vse spet lepo zakopljite v zemljo, da vas
bodo še naprej razveseljevale s cvetenjem…
GUM
-

V mailu sem vam napisala, da je verjetno dosegljivo tudi dodatno gradivo na
Lilibi. Tam lahko poslušate pesmice.

Učni list za torek, 24.3. SLJ
1. Učenci zapišejo besede za sličice, ali pa samo prve in zadnje črke.

2. NALOGA – PREBERI. NARIŠI
LUNA

AVTO

ROKA

RAKETA

TORTA

