Pa je za nami še en teden, ko nismo skupaj. Kako ti kaj gre? Je dela
več ali manj, kot kadar smo v šoli? Kaj pogrešaš? Je kaj boljše, kot
kadar si v šoli? Napiši kaj o svojih občutkih o delu doma. Vse, kar
boš napisal-a in tudi nekaj fotografij, ki mi jih starši pridno pošiljajo,
bom poslala za objavo na spletno stran šole.
SLJ: Besede z enakim pomenom
Kako še drugače rečemo babici? Stara mama, oma…
Kako še drugače rečemo fantu? Deček…
Kaj pa deklici? Punca…
Besede babica- stara mama, deček- fant, deklica- punca, kolo- bicikl… so
sopomenke oz. besede z enakim pomenom.
Nekaj teh besed imaš tudi v DZ SLJ na strani 68.
Ko rešiš naloge v DZ, v zvezek napiši naslov Sopomenke prepiši pare sopomenk.
Naredi tudi nalogo Ponovim.

MAT: Deljenje s številom 8
Kako ti gre kaj poštevanka? Redno vadiš?
Potem ne bo težava rešiti naloge v DZ MAT str. 59.

GUM: Prepevanje
PREPEVAJ SI PESMICO O SINIČKI. POZNAŠ ŠE KAKŠNO DRUGO PESEM O
POMLADI? ZAPOJ JO SKUPAJ S STARŠI ALI BRATCI IN SESTRICAMI.

ŠPO: Gibaj, migaj, skači… na svežem zraku
Lahko se pa malo takole poigraš:

TO JE ZA TA TEDEN VSE…
LEP VIKEND, UČITELJICA MANCA

Pripenjam še navodilo za angleščino:

HELLO, BOYS AND GIRLS
Danes pričenjamo s 4.uro angleščine.
Prejšnjo uro ste spoznali angleška imena za štiri like. Poglejte besede
pod liki in jih poskušajte izgovoriti. Izgovorjava je napisana pod
besedo.
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Kadar je likov več, jih napišemo in izgovorimo takole:
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Sedaj te pa prosim, da vtipkaš v spletni brskalnik geslo:
you tube sing along shapes song
Poslušaj pesmico z naslovom SHAPES ARE EVERYWHERE, kar pomeni OBLIKE
SO VSEPOVSOD. Pesmico poslušaj od začetka do konca. Bodi pozoren/na na to
kako pevci izgovarjajo oblike takrat, ko je samo en lik (ednina) in takrat, ko jih
je več (množina). Kadar bo to možno, imena likov ponavljaj za pevci.

Sedaj te pa lepo prosim, da prerišeš in prepišeš v zvezek spodnje like
koliko jih je, ter njihovo izgovorjavo. Naslov HOW MANY SHAPES ?
Kar pomeni KOLIKO LIKOV ?

HOW MANY SHAPES ?

TWENTY RECTANGLES
/rektenglz/

TWELVE CIRCLES
/srklz/

FIFTEEN SQUARES /skwerz/

EIGHTEEN TRIANGLES /trajenglz/
Tako. Ko boste prepisali, ste z angleščino za danes zaključili.
Vabim vas, da čez vikend vsaj še enkrat poslušate pesmico, da
boste ponovili izgovorjavo. GOODBYE !!!

