Pozdravljeni,
pred nami je še en teden dela na daljavo, upam, da zadnji.
Za začetek si v zvezek Sonček nariši urnik, v katerega boš vpisoval
dnevne dejavnosti.
Potem pa veselo na delo:
SPO: GIBANJE IN PREMIKANJE
O gibanju in premikanju smo se že veliko pogovarjali. Giba in premika se lahko veliko
predmetov in živih bitij. Ene se gibajo same, spet nekatere potrebujejo kakšno pomoč.
Danes boš naredil- a čisto enostaven poskus.
Navodila si oglej v DZ SPO na str. 92. Ko končaš s preizkušanjem, naredi še nalogo 5.
SLJ: PISANE ČRKE
Še malo, pa bomo spoznali vse male pisane črke. Danes so na vrsti črke h, b in d.
Ne pozabi, pisane črke pišemo z eno potezo, vse pa morajo imeti rokice, da se lahko med
seboj primejo.
Poteznost črk si poglej na posnetku:
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
Nato vadi v Zvezku za opismenjevanje, na str. 108, ter v zvezku Črkarija.
Če želiš, poleg besed v zvezek zapiši še kakšno poved.

MAT: BESEDILNE NALOGE
Zdaj že veš, da ima vsaka besedilna naloga besedilo s podatki in vprašanje (kaj nas pri nalogi
zanima).
Npr.:
Imam 28 bombonov. 16 sem jih pojedla.
Kaj lahko izračunam?
Razmislimo:
Vemo, da sem imela 28 bombonov in sem jih 16 pojedla. Torej lahko izračunam, koliko
bombonov mi je še ostalo.
Zdaj pa zapišemo račun in odgovor:

R: 28 – 16= 12
O: Ostalo mi je še 12 bombonov.
Reši še naloge v DZ MAT na str. 30
ŠPO: RAZLIČNI ŠPORTNI PRIPOMOČKI
Na list ali pa v zvezek SPO nariši miselni vzorec, katere športne pripomočke uporabljaš.
Posebej označi tistega, s katerim si najbolj spreten in tistega, ki ti dela težave. Lahko dodaš
tudi fotografijo, na kateri si s pripomočki.
Če bo vreme dopuščalo, pa se seveda igraj z njimi.
Lep pozdrav, učiteljica Manca
Pripenjam še navodilo za angleščino:

HELLO BOYS AND GIRLS
Upam, da ste v redu in ne pogrešate preveč šole in sošolcev.
PONOVITEV
Premešajte zloge v besedah, da dobite 4 besede za letne čase.
Zraven napišite prevod.

Exercise
TERWIN

= W _ _ _ _ _ = ______________

TUAUMN =

A _ _ _ _ _ = _______________

MERSUM =

S_____

= _______________

PRINGS

S_____

= _______________

=

SPOZNAJMO NOVE BESEDE
Poznate že mesece v letu in letne čase.

Le katere besede so sedaj na vrsti ??? Dnevi v tednu, seveda.
Pri izgovorjavi nam bo pomagala pesmica. Zato le vtipkajte v
spletni brskalnik: yt days of the week song the singing walrus
Poslušajte pesmico in zraven čimvečkrat ponovite besede za dneve v tednu.
V zvezek prepišite:

THE DAYS OF THE WEEK
Monday

Friday

Tuesday

Saturday

Wednesday

Sunday

Thursday
!!! Dneve v tednu pišemo z VELIKO začetnico !!!
Lep pozdrav vsem !!!

