Ta teden je namenjen našemu planetu Zemlja. V sredo,
22.4. je Dan Zemlje. Na ta dan bomo izvedli
NARAVOSLOVNI DAN. Vsa navodila so že na spletni strani
šole, dobili pa jih boste tudi po elektronski pošti.
Prosim, da navodila dobro preberete in poiščete vsebine,
ki so namenjene za 1. triletje.
Za torek pa takole:

SLJ: PISANE ČRKE L, T, K
Na spodnji povezavi poglej, kako pravilno zapisujemo pisane črke l, t in k:
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
Vadi zapis v Zvezku za opismenjevanje na strani 106.
Vadi zapis še v zvezek Črkarija, vsako črko po eno vrsto. Prepiši tudi besede iz DZ.
Pa še povedi:
Sova lovi miši.
Teta ima muco Mico.
Manca riše z lesenim svinčnikom.

LUM: SLIKA IZ NARAVNIH MATERIALOV
Današnja likovna naloga je tudi posvečena našemu planetu Zemlja. Ali veš, da se v naravi
skriva veliko bogastva, ki ga lahko uporabimo za likovno ustvarjanje?
Pojdite na sprehod v bližnjo okolico vašega doma in poiščite različni naravni material
(kamenčke, palčke, storžke, vejice, listke… ). Rožic ne trgajte preveč, ker s tem uničujete
naravo.
Ko imaš nabran material, se prepustite ustvarjanju.
Za namig prilagam dve ideji, ki pa nikakor nista namenjeni temu, da ponavljate!

Pusti svoji domišljiji prosto pot. Verjamem, da bodo nastali čudoviti izdelki.
Fotografijo izdelka mi prosim pošlji.

MAT: TEHTAMO
Si si naredil-a previsno gugalnico? Kaj si ugotovil-a?
Primerjaj težo dveh predmetov s težkanjem (v vsako roko primi en predmet in poskušaj
ugotoviti, kaj je težje).
Primerjaj npr. šilček in ravnilo, krompir in korenček, kamen in jabolko…
Kaj ugotoviš? Je težko oceniti, kaj je težje? S čim bi si pa lahko pomagali, da bi ugotovili bolj
natančno?
To pa bo naša tema naslednjo uro matematike.
Reši še naloge v DZ MAT (modri) na strani 20.

ŠPO:
Ker je bilo včeraj bolj kislo vreme, ti verjetno ni uspelo izvesti vaj za testiranje, zato jih
poskusi izvesti danes…
Lep pozdrav, učiteljica Manca

