ČETRTEK, 2. 4. 2020
Današnji dan lahko začneš z jutranjim razgibavanjem. Z učiteljico Lauro ti
ponujava nekaj možnosti.
ŠPORT
Najprej se dobro ogrej, potem pa naredi sklop naslednjih vaj.

1. Tek na mestu z udarjanjem pet nazaj (60 sekund)
2. Dotikanje komolca z nasprotnim kolenom (5 x z vsako nogo in roko)
3. Dvig kolena s poskokom. V najvišji točki je zgornji del noge vodoravno (10 x
z desno in 10 x z levo).
4. Izpadni korak vstran – zadrži 3 sekunde (5 x v desno in 5 x v levo)
5. »Jumping jacks« poskoki oz. poskakujoči pajacek – poskoki z odročenjem v
razkorak in nazaj (20 x)
6. Dotikanje komolca s kolenom (5 x z vsako nogo in roko)

MATEMATIKA
Izreži iz papirja večje kvadrate, ki bodo predstavljali stotice, trakove, ki bodo
predstavljali desetice in manjše kvadratke, ki bodo enice.

RAZLAGA: Vse, kar boš nastavil/a na mizo, tudi nariši in napiši v zvezek.

Nastavi
 Koliko S, D, E si nastavil/a? Zapišimo v razpredelnico.
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PRAKTIČNO DELO: Nastavi 4S 1D 5E. Nariši (za risanje lahko uporabiš šablone
na ravnilih), napiši v razpredelnico število S, D, E, napiši število s števkami in z
besedo.
Po enakem postopku reši še nekaj primerov:
2S 3D 9E

5S 4D 9E

4S 2D 8E

3S 9D 1E

7S 3D 6E

Reši 5. nalogo v DZ, stran 29.
 Dodatne naloge.
Reši, če imaš še dovolj moči.
Kuharica je v omarico s štirimi policami zlagala krožnike. Na vsako polico je dala
pet krožnikov. Koliko krožnikov je spravila v omarico?
R:________________________________
O:_________________________________________________________

Na smučišču je smučarski vaditelj 18 učencev razporedil v tri enake skupine.
Koliko učencev je bilo v vsaki skupini?
R:________________________________
O:_________________________________________________________
V hotelu imajo 6 dvoposteljnih sob in 8 sob s po štirimi posteljami. Koliko gostov
lahko sprejme hotel?
R:__________________________________
O:_________________________________________________________

GLASBENA UMETNOST
Naučil/a se boš pesmico Prišla bo pomlad. Pesmico poišči na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=dmxJTxgUBh8

V glasbeni zvezek prepiši besedilo pesmi.
PRIŠLA BO POMLAD
Prišla bo pomlad, čakal bi jo rad,
da bi zdrav, vesel, lepe pesmi pel.
To me veseli, trav'ca zeleni,
drobna ptičica pa žvrgoli.
Prišla kukav'ca, drobna ptičica,
mi bo kukala in prepevala.
Kukala kuku, pevala tako,
da bi vedno nam tak' luštno b'lo !
Ptice pridejo in odidejo,
grejo s kraja v kraj, kamor jaz ne znam.
Grejo s kraja v kraj, kamor jaz ne znam,
jaz pa tukaj le ostanem sam.

SLOVENSKI JEZIK
Glasno preberi povedi o Marku in Neži.

Marko je vesel.

Neža je vesela.

Marko je skočil.

Neža je skočila.

Si opazil/a razliko pri izgovorjavi z rdečo barvo označene črke L pri Marku in
pri Neži? Ponovno preberi povedi in se pozorno poslušaj.
Črko L izgovarjamo na dva načina, ko U in kot L.
Glasno preberi še primere v spodnji razpredelnici. Poslušaj se.

MARKO
narisal
tekel
žogal
plezal
jedel

NEŽA
narisala
tekla
žogala
plezala
jedla

Tudi v DZ na strani 50 imaš nekaj takih primerov. Odpri ga in izvedel/a boš, kaj
vse so otroci videli v živalskem vrtu.
Glasno preberi povedi pri 1. nalogi. Reši tudi 2. nalogo.
Pomoč pri reševanju 2. naloge.

L=L
lev

L≠L
osel

Vzemi zvezek in vanj z rdečo barvico napiši naslov V ŽIVALSKEM VRTU.
Iz DZ na strani 50 si izberi 6 besed s črko L in jih uporabi v povedih. Povedi
lahko oblikuješ v zgodbo.
 Dodatna naloga
Kdor zmore lahko namesto 6 besed izbere 10 besed in jih uporabi v povedih.

Pozdravljata te učiteljici Vika in Laura.

