POZDRAVLJENI UČENCI 1. RAZREDA,
pošiljam vam učno snov, ki jo predelajte ta teden (ČE STE ZDRAVI SEVEDA, KAR
UPAM DA STE IN KAR SI TUDI SRČNO ŽELIM). Starše bi prosila, da mi pisne
izdelke učencev poslikate in pošljete na moj elektronski naslov:
metka005@gmail.com
www.interaktivne-vaje.si – na tej povezavi je veliko nalog za utrjevanje snovi, tudi za 1.

razred.
Hvala, lep pozdrav in ostanimo zdravi,
Metka Recek

PONEDELJEK, 23.3.2020
ŠPORT - Na spletni strani imate naložene gimnastične vaje. Izberite en sklop in jih
napravite. S kolesom napravite nekaj krogov po dvorišču in ne pozabite na čelado.
SLJ - Velika tiskana črka U.
-

Črko si na veliko napišite v brezčrtni zvezek (po vzoru prejšnjih črk) in zraven
narišite predmete, živali… katerih imena se začnejo na črko U. Črko prav tako
pišete v črtasti zvezek.

MAT- V DEŽELI LILIBI (Šolska ulica – Matematika - Seštevam do deset) napravijo
nalogo Baloni za morskega psa.
-

V DZ str. 57 ponovijo predhodnik in naslednik. Tisti, ki so bili v petek v šoli, so
to že naredili. Prilagam pa še UL, vse skupaj prepišete v zvezek.

SPO- V DZ SPO 2/16 opazuj cvetlice in jih pobarvajte.

TOREK, 24.3.2020
SPO - Mala knjižica poskusov str. 12, spodnja naloga.
GUM – Pojejo znane pesmice.
MAT – Zamenjam vrstni red seštevancev DZ/58,59
SLJ – Berejo: Lilibi, Delovni zvezek za opismenjevanje 1. del, str. 34, 35. Eni berejo
besede, drugi povedi, kakor kateri zmore.
Pišejo: V zvezek napišejo 5 besed. Lahko si pomagajo s sličicami iz DZ ali pa
poiščejo svoje besede.

SREDA, 25.3.2020
GUM – Poslušanje otroških pesmic s CD.
ŠPO – Sklop gimnastičnih vaj; Vodenje žoge
SLJ – Gledanje lutkovne predstave Trnuljčica - Dežela Lilibi – Šolska ulica Slovenščina – Zgodbe

ČETRTEK, 26.3.2020
MAT - V DEŽELI LILIBI (Šolska ulica – Matematika – Odštevam do deset) napravijo
nalogo Nahrani morskega psa
DZ str 60 – Računam do 10

SLJ – Velika tiskana črka D. Po vzoru obravnavanih črk doslej.
LUM – Ilustriranje pravljice Trnuljčica.

PETEK, 27.3.2020
SLJ - Berejo: Lilibi, Delovni zvezek za opismenjevanje 1. del, str. 36, 37. Eni berejo
besede, drugi povedi, kakor kateri zmore.
Pišejo: V zvezek napišejo 5 besed. Lahko si pomagajo s sličicami iz DZ ali pa
poiščejo svoje besede.

MAT – Ena od nalog v Deželi Lilibi po želji.
Računske zgodbe DZ/61. K sliki napišejo nekaj računov seštevanja in odštevanja.
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