Ponedeljek, 30. 3. 2020
Dober dan. Začel se je nov delovni teden. Pri nekaterih predmetih bomo
začeli tudi z novo učno snovjo, zato boš včasih pri reševanju nalog
potreboval pomoč starejše osebe. Kar brez skrbi, počasi se bomo naučili
vse, kar je potrebno.
MAT: PRIŠTEVANJE ENIC
1. Ponovitev znane snovi. Ustno izračunaj račune.
20 + 30 =
50 + 10 =
40 + 40 =
70 + 20 =
20 + 40 =
60 +40 =
STARŠI: Če je potrebno, naj učenec izračuna več primerov.
Nasvet: Če opazite, da ima otrok še težave pri seštevanju števil, si lahko pomaga s stotičnim
kvadratom (DZ str 5).
Zelo učinkovit pripomoček so tudi kocke, ki jih zložimo v stolpce po 10. Vsak takšen stolpec
predstavlja desetico (10). Za enice uporabimo posamezne kocke. Učenci takšen prikaz
poznajo iz šole in iz delovnega zvezka. (Oglejte si primer na strani 36 v DZ.)

2. Seštevamo desetice in enice
Izračunaj ustno, nato račune prepiši v karo zvezek in jih reši. Zapiši naslov
Prištevanje enic in na rob zvezka datum.
20 + 5 =
50 + 4=
70 + 2 =

30 + 1 =
20 + 9 =
80 + 3 =

50 + 6 =
60 + 3 =
30 + 5 =

40 + 7 =
90 + 9 =
70 + 7 =

Predlagane dodatne (neobvezne) vsebine:
1. Dodatna (neobvezna) naloga za hitrejše matematike:
*Preberi nalogo. Račun in odgovor zapiši v karo zvezek.
Maja je imela 50 €. Za rojstni dan je dobila od babice še 10 €. Kupila si je
nalivno pero za 15 €. Koliko € še ima?
Če želiš postati pravi mojster v hitrem računanju, lahko uporabiš spletne
povezave:
Lefo | Lefo
Moja matematika

SPOZNAVANJE OKOLJA: POMLAD
Navodilo za starše: Ponovili bomo, kar o pomladi že vemo in svoje znanje še nekoliko
obogatili. Danes pošiljam navodila za spoznavanja okolja za ves teden, da si lahko delo
razporedite po svoje. V prvi uri naj otrok prebere in obnovi spodnje besedilo ter ga nalepi
ali prepiše v zvezek. Dopolni ga lahko s slikami in svojimi risbami.
Drugo in tretjo uro SPO pa združite s katero koli drugo dejavnostjo, ko boste zunaj. Naloga
je opazovalna in zajema daljše časovno obdobje. Otrok naj si ogleda cvetice, ki cvetijo ob
hišah, na primer narcise, forzicije… in jih poimenuje. Ni samoumevno, da otroci poznajo
imena rastlin, četudi rastejo na domačem vrtu. Če imate v soseščini kakšno sadno drevo, naj si
ogleda, kaj pomeni, da drevo brsti, cveti, ozeleni. Drevesa, ki rastejo v bližini, naj
poimenuje. Če vas bo pot zanesla v naravo, proti gozdu in boste videli podlesne vetrnice,
žafrane, trobentice, vijolice… sproti ponovite imena spomladanskih cvetic. Če bo priložnost,
da izpulite zvonček, tulipan ali narciso, naj si ogleda čebulico in korenine.
Prav tako otroka opozorite, ko opazite, da ljudje urejajo vrtove, obrezujejo drevesa, orjejo. Če
imate sami sadni ali zelenjavni vrt, naj sodeluje pri delu, pri tem poimenujte orodje in
opravilo. Pomagajte mu, da znanje, ki je zapisano na listu, poveže s praktičnimi
izkušnjami, potem bo vse lažje.

POMLAD
Pomlad se začne 21. marca in traja do 21. junija.
Pomladi se vse v naravi prebuja.
Cvetijo prve pomladanske cvetice. Poimenuj jih nekaj.

žefran

jetrnik

mali zvonček

teloh

trobentica

podlesna vetrnica

Drevesa brstijo, ozelenijo in cvetijo. Naštej tri sadna drevesa. Naštej tri
listavce, ki rastejo v gozdu. Opazuj, kako se bodo drevesa spomladi spreminjala.
Zimski zaspanci se zbudijo (jež, veverica, polh, medved).
Ptice selivke se vrnejo iz toplih krajev. (škorci, kukavice, lastovice, štorklje)
Ptice si spletejo gnezda in v njih valijo mladičke.
Vreme je muhasto, pogosto dežuje. Dnevi postanejo daljši in toplejši.
Delo: Ljudje pograbijo okolico hiš in obrežejo sadna drevesa. Prelopatajo vrtove
in posadijo zelenjavo.
Kmetje preorjejo polja in posadijo poljščine.
Prazniki: Spomladi praznujemo veliko noč, dan boja proti okupatorju (27. 4.) in
praznik dela (1. maj). Katerega od teh praznikov najbolj poznaš?

ŠPORT, 30. 3.
Dober dan učenci!
Danes boste malo povadili spretnosti z žogo. Če bo lepo vreme, lahko vse
naloge izvedete na svežem zraku, drugače pa na hodniku/v
garaži.
Navodila
Potrebuješ: žogo, ki se odbija od tal, ovire (plišaste igračke,
avtomobilčki, barvice).
1. naloga: Na tla razporedi ovire (cikcak). Nato vodi žogo z
roko okrog ovir (cikcak) tja in nazaj.
2. naloga: Vodi žogo z nogo mimo ovir.
3. naloga: Žogo stisni skupaj s koleni in jo cikcak nosi skozi ovire. Če ti pade, jo
poberi in nadaljuj.
4. naloga: S telesom oblikuj »mizico« (glej sliko) in na trebuh položi žogo. V
tem položaju jo nosi skozi ovire, pri tem pazi, da ti ne pade dol.

Vir slike:

https://www.mladinska.com/_files/5666/cic2_cvs_1.pdf

Učiteljica Lidija
SLJ: Vaja v delovnem zvezku, naslov vaje je REŠI, KAR ŽELIŠ!
Danes se bomo poigrali in brali besede NAPREJ IN NAZAJ.
Beri v obe smeri:
SOK

KOL RIM DED KAJAK MARS RIŽ DED

ANA

Sedaj pa še povedi:
LEPO BO PEL.
EDI BO ROBIDE.
PERICA PERE RACI REP.
Kaj si ugotovil?

Pripravi si delovni zvezek

.

V delovnem zvezku OTROCI reši na strani 64 nalogo 4. in 5. Natančno si preberi
navodila, ki so zapisana pri nalogi. Piši s pisanimi črkami. Pazi na velike začetnice
in ločila na koncu povedi ter natančen in pravilen zapis. Večkrat se spomni na
pravilno sedenje za mizo in pravilno držo pisala.

GUM: Pesmica Vesela pomlad
Pesmico poiščeš na spodnji povezavi. Danes pesmico nekajkrat poslušaj. S
pomočjo besedila lahko ob poslušanju pesmico prepevaš tudi ti. Besedilo nalepi
ali prepiši v zvezek.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

VESELA POMLAD
Cin, cin, cin, cin,
cin, cin, cin, cin, cin,
se zvonček na trati oglaša,
cin, cin, cin, cin,
cin, cin, cin, cin, cin,
pomladi v pozdrav cinglja.
Tra ra, tra ra,
tra ra, ra, ra, ra,
trobentica v zlati oblekci,
tra ra, tra ra,
tra ra, ra, ra, ra,
zaspance budi iz sna.
Čiv, čiv, čiv, čiv,
čiv, čiv, čiv, čiv, čiv,
na vejah zbor ptičkov prepeva,
čiv, čiv, čiv, čiv,
čiv, čiv, čiv, čiv, čiv,
pa škorčki so spet doma.

