3. teden: od 6.4.2020 do 10.4.2020
PONEDELJEK: 6.4.2020
1. URA slovenščina
- Preverjanje, DZ 2. Del, str. 45
2. URA slovenščina
- Pisana črka g
- Poteznost: kot črka a, samo da se ravna čtna nadaljuje v zanko (zvezek za opismenjevanje 2.
Del, str.48,49)
- V mali črtasti zvezek 4 vrsice malega in 4 vrstice velikega g
- Zapis besed: goba, balon, gobelin, grdoba, gradivo, Gregor, Gabriel
SPOZNAVANJE OKOLJA
-

Ponovitev za nazaj(USTNO)

-

Z družino igra Petelinček( dva stojita zunaj igrišča, ostali so noter, poskušajo zadeti
petelinčka, če ga zadanem, se menja z njim v polju)
Vaje za razgibavanje

ŠPORT

-

TOREK: 7.4.2020
SPOZNAVANJE OKOLJA
-

Iz tulca in papirja naredi eno žival(pobarva ali prelepi s papirjem)

SLOVENŠČINA
-

Napiše v zvezek

BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM

SADJE

ZELENJAVA

-

Pod te skupine zapiši izdelke oz. Stvari, ki spadajo v to skupino
Nalogi na str. 47

-

Vožnja s kolesom, skirojem, rolerji po dvorišču

ŠPORT

MLEČNI IZDELKI

MATEMATIKA
-

Zapis v zvezek SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA

23

+

20

= 43

+2

34+30 =64
51+40=91
-

DZ 3, STR 5,6

SREDA
SLOVENŠČINA
1. URA
- Pisana črka J
- Poteznost: kot črka i, samo da se ravna čtna nadaljuje v zanko (zvezek za opismenjevanje 2.
Del, str.48,49)
- V mali črtasti zvezek 4 vrsice malega in 4 vrstice velikega j
- Zapis besed: jagoda, Jelka, Jure, jabolko,jež, jutro

2.URA
-

DZ 2, STR 51
Za vsako sličico v veliki črtasti zvezek zapiše eno poved

ŠPORT
-

10 počepov
Tek
Kotaljenje, lovljenj in podajanje žoge

MATEMATIKA

-

Zapis v zvezek

20

23

+

4

24

+4
+2
34+33 =67
51+46=97
-

DZ 3, STR. 7

ČETRTEK
SLOVENŠČINA
-

Pisana črka P
Poteznost: (POGLEJ zvezek za opismenjevanje 2. Del, str.48,49)
V mali črtasti zvezek 4 vrsice malega in 4 vrstice velikega P
Zapis besed: ponedeljek, pikapolonica, plašč, Petra, Piran, piščanček

= 47

MATEMATIKA
-

Dz 3, str.8

GLASBENA UMETNOST
-

Pesmica En krat, en krat-DEŽELA LILIBI, ŠOLSKA ULICA1-2, PESMICE 2
NOTE ZALEPIJO V GLASBENI ZVEZEK

SPOZNAVANJE OKOLJA
-

zapis v zvezek

PLJUČA
OKOSTJE

JETRA

MOŽGANI
MOJE TELO

ČREVESJE
ŽELODEC
SRCE

PETEK
SLOVENŠČINA
-

Zapišejo po nareku besede in povedi s pisanimi črkami: golob, jezik, ptica, jagoda, papagaj,
Gorazd, Janja, Peter, Postojna; V kuhinji se kuha kosilo. Miha in Janja sta prijatelja. Z rdečo
obkrožijo velike začetnice in vam povedo, zakaj so velike. (Lastno ime in ime kraja)

MATEMATIKA
-

Dz 3, str.10

GLASBENA UMETNOST
-

PONOVIJO PESMICE

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)
-

Avtoportet z velikim nasmehom in belimi zobmi(tempera ali vodene barvice, če imajo, če ne
lesene barvice)

