SREDA, 18. 3. 2020
Pozdravljen/a, dragi učenec/ka. Danes je sreda in nas čakajo same zanimive
vsebine.
MAT: ČRTE
Navodilo za delo: Reši učni list.
NASVET: VSE UČNE LISTE, KI JIH REŠIŠ, SKRBNO SPRAVLJAJ V MAPO.
Ne pozabi, da ravne črte rišemo z ravnilom.
1. Nariši pet krivih črt.

2. Krive črte prevleči z rdečo barvo, ravne pa z zeleno.

3. Ugotovi katere črte se sekajo. Tiste, ki se sekajo, obkroži.

4. Presečišča črt označi s križci in z velikimi tiskanimi črkami.

SLJ: Pripravi si delovni zvezek
Martinov rojstni dan.

. Odpri ga na strani 62 in reši nalogo 9:

Ob vsaki sliki zapiši nekaj povedi. Piši z nalivnim peresom s pisanimi črkami.
Bodi pozoren na to, da vedno pišemo lepo. Ne pozabi na velike začetnice.
Verjamem, da se boš zelo potrudil.

GUM: Ponovi pesem Osel in kukavica
Besedilo imaš nalepljeno v zvezku. Če ti melodija dela še težave, lahko posnetek
poslušaš na spodnji povezavi. (prosi za pomoč starše ali starejšega brata/sestro)
https://www.youtube.com/watch?v=zxwiTIMxFsI
Glej glasbeni zapis v zvezku in s ploskanjem zaigraj, kako pesem spremljajo
različni inštrumenti.
LUM:
Zunaj je čudovita pomlad in danes bomo slikali pomladanske cvetice. Uporabiš
lahko barvice, flomastre ali voščenke. Ne pozabi, da pri slikanju vse ploskve
zapolnimo z barvami.
Za pomoč pri slikanju pošiljam nekaj slik pomladnih cvetic.
Svojo sliko shrani in mi jo boš pokazal, ko se vidimo. Se že veselim vaših
čudovitih izdelkov.

Lep dan želim tebi in vsem tvojim. Tvoja učiteljica Antonija

PODALJŠANO BIVANJE, 18. 3.

Dragi učenec, draga učenka!
Upam, da lepo preživljaš te dni, skrbiš zase ter si redno umivaš roke.
Danes boš izdelal iz papirja zajčka. Potrebuješ bel list papirja in škarje. Pri
prepogibanju papirja bodi natančen in vztrajen. Če ti ne uspe prvič, poskusi
ponovno in pri tem poskušaj biti čimbolj samostojen. Uporabil boš tehniko
origami. Za pomoč prosi starše/brata/sestro, da ti poiščejo posnetek na
youtube Zajček iz papirja (origami). Prilagam tudi povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=3Hh1CqZ6nGY

Zajčku nariši oči, lahko ga tudi pobarvaš, če želiš. Želim ti veliko ustvarjalnih
trenutkov .
Lepo te pozdravlja učiteljica Lidija.

