NAVODILO ZA TOREK, 31.3.2020 (SPO, SLJ, LUM, GUM)
Danes ti bo družbo delala drobna ptička. Jo poznaš?

Seveda, to je AKČINIS.
Dobro si oglej fotografijo in jo skušaj čim bolj natančno opisati. Še boljše pa bo, če jo imaš
možnost opazovati v naravnem okolju. Zato, odpri okno, poslušaj in opazuj.
Veš, kako se oglaša? Pravijo, da v “človeškem jeziku “nekako ci-ci-do.
Odpri spodnjo povezavo:
Če želiš, poslušaj opis sinice, prosim pa te, da poslušaš posnetek njenega oglašanja:
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/velika-sinica/
Na spodnjih slikah najdeš nekaj njenih sorodnikov . Opaziš razlike med njimi?

Preberi tudi opise ptic v DZ SLJ na str. 26 in 27. Beri glasno in nekomu povej, kaj si si
zapomnil-a.
Izberi si eno ptico in jo na kratko opiši v zvezek Ribica. Piši z malimi tiskanimi črkami.

Tako, zdaj pa je čas, da malo zapoješ.
Predvajaj si spodnji posnetek:
https://youtu.be/abobx7se-7q
Pesmico verjetno poznaš.
Še besedilo, da boš lažje prepeval-a:
Sinička se je usedla
Sinička se je usedla gor na drobno vejico
in je zapela vsa vesela: cicicicido.
Oj, kaj že poješ, ptička moja, pesem to lepo,
ko nam še zunaj zima kima: cicicicido?
Sinička se je zasmejala, rekla je tako:
pomlad s seboj sem pripeljala: cicicicido!
Če imaš možnost, natisni besedilo in ga prilepi v zvezek Glasbene miške. Če besedila ne
moreš natisniti, pa v zvezek samo napiši naslov in ilustriraj.
Pa še likovna naloga:
Ponovno si dobro oglej siničko in ostale ptičke. Pozoren/pozorna bodi predvsem na barve.
Zdaj jo nariši na cvetoči veji. Lahko seveda narišeš več ptičk, da jim ne bo dolgčas.
Glavno je, da so dovolj velike in da zapolniš cel list.

Izdelek naj starši prosim fotografirajo in mi fotografijo pošljejo.
Če želiš, reši še kviz:
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/ptice/3SINICA.htm

Lep pozdrav, učiteljica Manca
Pripenjam še navodila za angleščino:

Pozdravljeni učenci in učenke 2. in 3. razreda,
Pred nami je že 2. teden pouka na daljavo, pričenjamo pa s 3. uro angleščine.

Pa poglejmo najprej rešitve vaje iz prejšnje ure. Če si pravilno narisal, obkljukaj z
rdečo barvo, če pa še ni šlo, si nariši pravilno rešitev.
a big ball = narisal/a si veliko žogo
a long train = dolg vlak

a small kite = majhen zmaj

a short car = kratek avto

a big brown teddy bear = velik rjav medvedek
a small pink and blue doll = majhna rožnata in modra punčka

Ste si pregledali ? Imate kakšno vprašanje ? Pišite in vprašajte !!!
Danes bomo spoznali besede za like (shapes). To so:
TRIANGLE /trajengl/ = trikotnik
CIRCLE /srkl/ = krog
SQUARE /skwer/ = kvadrat
RECTANGLE /rektengl/ = pravokotnik

V zvezek napiši naslov SHAPES /šeijps/ liki ter preriši in prepiši:

CIRCLE

RECTANGLE

SQUARE

TRIANGLE

Nato vsako besedo napiši še petkrat !!!

V zvezek napiši naslov EXERCISE (vaja). Poglej primere. Prepiši jih in nato nadaljuj s svojimi
primeri: 2.razred še štiri primere, 3.razred še osem primerov.
PRIMERI:
a green circle

a blue rectangle

a yellow, blue, green and red triangle.
Toliko za danes !!! Lep dan ti želim !!!
Teacher Mateja Beznik

