Ponovno pozdravljeni.
Pred nami je predpraznični teden in zadnji teden pred počitnicami.
Kako ste kaj? Kako vam gre, tale šola od doma? Kaj pogrešate šolo in
prijatelje?
Jaz vas zelo pogrešam. Pogrešam vaš smeh, tudi vaše majhne lumparije pogrešam. Upam,
da se kmalu vidimo.
V zvezek Sonček nariši preglednico za nov teden.

SLJ: ZMAJ DIRENDAJ
Pa ostanimo še malo pri zmajih.
Poslušaj pravljico Zmaj Direndaj.
https://youtu.be/5tuzddykutq
V zvezek Ribica nariši Zmaja Direndaja. V oblaček napiši, kaj je največkrat rekel.
A je znal francosko?
Nariši in napiši besede, ki jih je znal povedati po francosko.
Po vsem mestu so izobesili plakate z napisom:
Iščemo Zmaja Direndaja,
ki županu nagaja,
ki nič ne dela in samo je.
Kdor ga vidi, naj brž pove!
Za nagrado
dobi zaboj s čokolado.
Kaj misliš, da se je zgodilo potem? Nariši in napiši nadaljevanje zgodbe. Piši z malimi
tiskanimi črkami.

MAT: TEHTAMO

Zagotovo si se že kdaj gugal-a na takšni gugalnici. Kako deluje? Zakaj je deček v modri majici
nad tlemi? Zakaj pa pri deklicah ni nobena višje od druge?
Težji otroci gugalnico potisnejo proti tlom, lažje otroke dvigne v zrak. Če sta otroka enako
težka, pa je gugalnica v ravnovesju- enako dvignjena od tal na obeh straneh.
Podobno napravo imate tudi v kuhinji. To je tehtnica. Uporabljate jo, kadar pečete pecivo,
kruh…. Uporabljali ste jo, ko ste pomagali peči potico za Veliko noč.
Zdaj verjetno uporabljate bolj moderne, elektronske tehtnice.
V DZ MAT (modri) te na straneh 18 in 19 čakajo zanimive naloge. Reši jih.

ŠPO:PRIPRAVA NA TESTIRANJE ZA ŠVZ KARTON, 2. DEL
Če bo vreme dopuščalo, izvedi dejavnosti, če ne, prihrani dejavnosti za torek.
Danes boste potrebovali meter in štoparico (lahko tudi na telefonu)
Današnji izzivi:

Merjenje telesne višine
Postavi se ob podboj vrat, ali ob kakšno deblo ali kol. Stoj vzravnano in glej naravnost.
Nekdo naj s pomočjo geotrikotnika ali s kakšnim ravnilom izmeri višino in jo na rahlo označi
na podboju vrat oz. Kolu.

Dvigovanje trupa:
Ulezi se na hrbet na tla- lahko na travnik ali kakšno blazino. Pokrči noge, roke prekrižaj na
prsih. Tisti, ki ti bo štel dvige, te naj prime za stopala. Potrebuje pa tudi štoparico.

Na znak zdaj prični dvigovati trup tako, da se s komolci dotikaš kolen. Pomočnik naj štopa 1
minuto in pri tem šteje, kolikokrat se ti je uspelo dvigniti.

Dotikanje plošče z roko
Potrebujemo: desko, na kateri sta pritrjeni dve okrogli plošči s premerom 20
Cm; z najbližjimi robovi sta med seboj oddaljeni 61 cm.
Lahko tudi na deski ali na mizi s kredo narišete 2 kroga.
Potrebujemo tudi mizo in stol, prilagojeno starostni stopnji in velikosti učencev. Merilec
mora imeti štoparico.
Naloga: sedi za mizo, na kateri je deska s ploščama. Slabšo roko položi na sredino med
plošči, drugo roko pa na ploščo na nasprotni strani. Na znamenje »zdaj« se začni z boljšo
roko izmenoma kar najhitreje dotikati obeh plošč. Vsak dotik obeh plošč šteje eno točko!
Merilec naj šteje dotike plošče le na tisti strani, na kateri držiš roko ob začetku izvajanja
naloge.
Ocenjevanje: rezultat je število točk v 20 sekundah. Merilec ne upošteva ponovitev, pri
katerih se merjenec ni dotaknil obeh plošč.
Primer: 35 pomeni 35 dotikov na eni izmed okroglih plošč.
Po plošči ni potrebno udarjati, temveč se je le rahlo dotikati, nalogo pa je potrebno izvajati
čim hitreje.

Tek na 60 m
Na domačem dvorišču ali kakšni ravni površini poskusi odmeriti 60 m- približno 60 korakov.
Na znak zdaj, čim hitreje preteci izmerjeno razdaljo. Fino bi bilo, če bi te lahko nekdo štopal.

Tek na 600 m
Ker boste verjetno težko izmerili krog, ki meri 600 m, se bomo malo prilagodili. Poiščite
teren, ki naj bo čim bolj raven (lahko tudi krogi okrog hiše). Tvoja naloga je, da tečeš
neprekinjeno približno 3 min. Na začetku teci počasi, umirjeno, proti koncu treh minut pa
poskusi pospešiti hitrost teka.

Pomembno: pred nalogami se dobro ogrej. Malo poteci, poskači, naredi gimnastične vaje.
Vesela bom, če mi boste poslali kakšno fotografijo in rezultate.
Želim ti veliko zabave in uspešno opravljanje nalog!
Učiteljica Manca
Pripenjam še navodilo za angleščino:

2. / 3.razred

5.teden / 8.ura

HELLO, BOYS AND GIRLS !!!
PONOVITEV:
Ponovi mesece v letu tako, da poslušaš še eno pesmico o mesecih.
V spletni brskalnik vtipkaj geslo:
months of the year song for kids singing walrus

Mother Hen (Mama Kokoška) bo najprej izgovarjala mesece, potem te bo
pa povabila, da poješ z njo. Dovolj je, če pesmico enkrat poslušaš in
sodeluješ s petjem.
NOVO:
Meseci v letu se pišejo z VELIKO ZAČETNICO.
VAJA 2.razred:
Napiši mesece v letu še enkrat z malimi tiskanimi črkami, a pazi na
VELIKO začetnico !!!
Delo si lahko razdeliš na dva ali več dni. Čas imaš do ponedeljka. Bo šlo
?

PRIMER: January,

February ...

VAJA 3.razred:
Napiši mesece v letu še enkrat s pisanimi črkami, a pazi na VELIKO
začetnico !!!
PRIMER: January, February …

Hvala za vaš trud. Lepo vas pozdravljam !!!

