Pozdravljeni.
Današnji dan bo poln izzivov- športnih, bralnih,
matematičnih. Te zanimajo?
Preberi si jih v spodnjih navodilih:

SPOZNAVANJE OKOLJA- Gibanje (DZ, str. 89)
Za začetek si oglej videoposnetek, ki ga najdeš na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=ALtI8ikkwjQ.
Kot si spoznal v posnetku, se lahko ljudje gibamo na različne načine. Prav tako se na različne
načine gibajo živali.
Kako pa je s predmeti?
Predmeti se sami od sebe ne gibajo. Gibajo se zaradi sil, ki delujejo nanje. Kot primer
gibanja predmeta, je bilo v videoposnetku predstavljeno gibanje avtomobilčka. Torej
avtomobilček se začne gibati, ko ga z roko potisnemo naprej. Avtomobilček se premakne,
saj nanj deluje sila roke.
Poglejmo si še primer vetrnice.
Vetrnica se ob vetrovnem vremenu vrti, drugače miruje. Torej
giblje takrat, kadar nanjo deluje sila vetra.

se

Predmetom lahko spremenimo smer gibanja in hitrost gibanja.
Pri tenisu si z loparju podajamo žogico. Ko žogico odbijemo z loparjem, tako žogici
spremenimo smer gibanja. Če žogico odbijemo močneje, se bo žogica gibala hitreje.
NALOGA: Zagotovo imaš doma kakšno žogo. Pojdi na dvorišče in se z žogo igraj. Na kakšne
načine lahko spravimo žogo v gibanje? Premisli, kako se žoga giblje. Katera sila deluje
nanjo? Kako lahko vplivaš na hitrost in smer gibanja žoge?
Lahko preizkusiš tudi nekaj drugih predmetov, ki jih imaš doma in raziskuješ, kako se
gibljejo.

ŠPORT- Naravne oblike gibanja
Pri spoznavanju okolja smo spoznali nekaj stvari o gibanju. Pri športu brez gibanja ne gre.
Danes bomo ponovili nekaj naravnih oblik gibanja in posnemali gibanje živali.
Za začetek ogrej svoje telo. Naredi nekaj gimnastičnih vaj.
Posnemaj gibanje živali, kot je zapisano na naslednji sliki.

Po končanih vajah se sprosti. Trikrat globoko zadihaj. Stegni roke in jih ob vzdihu dvigni nad
glavo in ob izdihu spusti ob telo.

MAT: PONOVIM
Za ponovitev reši naloge v DZ MAT na strani 69. Nalogo 1 reši v zvezek.
Če želiš, lahko rešiš še naloge na strani 68.

SLJ: BRALNI IZZIV
Ob svetovnem dnevu knjige je naša knjižničarka, ga. Alja Bratuša, pripravila čisto poseben
Bralni izziv.
V zvezek za SLJ napiši naslov Bralni izziv in nariši in napiši, kako in komu si bral.

Draga učenka, dragi učenec,
v današnji »uri za kulturo« poskusi opraviti čim več »bralnih
izzivov«, ki ti jih ponujamo. Bereš lahko, kar imaš doma.

GLASNO BERI
VEČ OSEBAM.

PREBERI
NEKAJ IZ
SVOJEGA
ZVEZKA ZA
ANGLEŠČINO.

BERI S
KLOBUKOM
ALI KAPO NA
GLAVI.

BERI NA
TLEH.

BERI V PIŽAMI
V POSTELJI.

BERI, MEDTEM
KO JEŠ
SLADKARIJE.
PAZI, DA NE
POPACKAŠ!

BERI, MEDTEM
KO HODIŠ.

BERI Z
ROKAVICAMI.

GLASNO BERI
SAMEMU SEBI.

BERI Z
BATERIJO POD
ODEJO.

BERI, MEDTEM
KO STOJIŠ NA
ENI NOGI.

BERI NA
PROSTEM.

BERI SVOJEMU
HIŠNEMU
LJUBLJENČKU
ALI IGRAČKI.

POKLIČI
PRIJATELJA IN
MU PREBERI
NEKAJ
KRATKEGA.

IZMISLI SI
SVOJ BRALNI
IZZIV!

BERI S
SONČNIMI
OČALI.

Pripenjam pa še navodilo za angleščino:

Dragi drugošolci in oba tretješolca !!!

Podobno kot ste spraševali, katera je tvoja najljubša barva, igračka …
lahko vprašate kateri je tvoj najljubši mesec in sicer takole:
What's your favourite month ?
/ woc jor fejvrit man0/ 0 – se izgovori tako kot prvi glas v thanks
Če je december tvoj najljubši mesec, na vprašanje odgovoriš takole:
It's December.
/Its disembr/
Sedaj v zvezek napiši naslov:
WHAT'S YOUR FAVOURITE MONTH ?
Vprašaj dva ali tri družinske člana ali pa vprašaj kakšnega prijatelja, kateri je
njegov/njen najljubši mesec, nato napiši vprašanja in odgovore kot v primeru.

PRIMER: A: What's your favourite month, Katka ?
B: It's July.
2.razred napiše dva primer, 3.razred pa tri primere.
*********************************************************************************

Približujejo se prvomajski prazniki. V angleščini se prvi dan v maju imenuje May
Day. Ravno na ta dan v Veliki Britaniji že stoletja praznujejo prihod pomladi na
prav poseben način – s plesom okoli mlaja. Ta tradicija se imenuje Maypole
Dancing. Med plesom otroci ali odrasli prepletajo bele ali raznobarvne trakove
tako, da dobijo ćudovit vzorec. Izberejo tudi majsko kraljico.
Oglej si filmček, dolg minuto in pol. V spletni brskalnik vtipkaj:

may day maisse pole dance

Nato v zvezek napiši naslov in nariši mlaj s trakovi:
MAYPOLE DANCING

HAPPY MAY DAY TO ALL OF YOU !!!

