PONEDELJEK, 20. 4. 2020
MATEMATIKA: Računam: trije seštevanci (po navodilih Špele Švigelj)
 Pred učence postavimo lego kocke, lahko barvice ali kakšne druge predmete. Pomembno
je, da pred njimi postavimo tri rumene predmete, štiri rdeče predmete in en moder predmet.
Učenci si natančno ogledajo nastavljeno situacijo in jo ubesedijo.
Primer: Na mizi so 3 rumene kocke, 4 rdeče kocke in 1 modra kocka.
Učence vprašamo: Koliko je vseh kock?
Predstavijo svoje račune.
Račun napišemo: 3 + 4 + 1 = 8
Preberemo račun – tri plus štiri plus ena je enako osem.
Predstavimo strategijo računanja – tri plus štiri je enako sedem, sedem plus ena je enako
osem.
 V zvezke napišite naslov TRIJE SEŠTEVANCI.
Učenci naj nastavljeno situacijo narišejo v zvezek in napišejo račun.
 Rešijo naloge v SDZ 3 na strani 8.

SLOVENŠČINA: OPISMENJEVANJE: Velika tiskana črka B (po navodilih Špele Švigelj)
 Učencem demonstriramo izgovor glasu za črko B.
 Sami poiščejo nekaj besed, ki se začnejo in končajo na glas B oziroma imajo mesto glasu B.
 Učencem napišemo veliko črko B, ogledajo si poteznost pisanja črke.
 Učenci vadijo pisanje črke B po zraku, po mizi, po hrbtu nekoga, v zdrob, na tla…
 V črtani zvezek čez celo stran napišemo črko B, učenci z različnimi barvicami sledijo črti.
 Učenci v črtanem zvezku vadijo zapis črke B čez dve vrstici, nato čez eno. Pozorni moramo
biti na poteznost, držo pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko črk, orientacijo na
listu.

ŠPORT: VADBA RAVNOTEŽJA
Naloga:
1. Poišči ravnotežno pot (desko, robnik, ležeče deblo ali vejo,…) – s podporno
površino široko manj kot 10 cm in je v stiku s tlemi. Lahko je tudi črta, narisana na
tleh.
2. Prehodi jo po njeni dolžini, brez da stopiš dol. Pazi na sproščeno držo telesa.
3. Uporabljaj različne načine premikanja: naprej, vzvratno, bočno, obrati, počepi,
prestopi.
Gibalni izziv:
 Vztrajaj v premikanju po ravnotežni poti na različne načine vsaj 3 minute.
 Uživaj v raziskovanju telesnih položajev za uspešno ohranjanje ravnotežja.
 Primer:
https://www.youtube.com/watch?v=vPEDjMdvq0Y&t=3s

TOREK, 21. 4. 2020
SLOVENŠČINA: OPISMENJEVANJE: Velika tiskana črka B (po navodilih Špele Švigelj)
 Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku za opismenjevanje, na straneh 50 in 51.

MATEMATIKA: Računam: dva odštevanca (po navodilih Špele Švigelj)
 Učenci naj račune v oblačku prepišejo v zvezek in jih tudi izračunajo.
P.S. – Prosim, če opravljeno nalogo slikate/skenirate in mi jo pošljete preko elektronske pošte
ali telefona. 

2+6+1=
3+1+2=
4+1+5=
1+7+1=

3+3+3=

 Nato na mizo postavimo 8 barvic. Učenci jih preštejejo.
Odvzamemo najprej 4, nato še 3 barvice. Učenci ubesedijo nastavljeno situacijo.
Nato jih vprašamo:
o Koliko barvic je bilo na mizi?
o Koliko barvic smo odvzeli najprej?
o Koliko barvic smo odvzeli potem?
o Koliko barvic je ostalo?
Učenci povejo račun in odgovor.
Račun napišemo: 8 – 4 – 3 = 1
Preberemo račun – osem minus štiri minus tri je enako ena.
Predstavimo strategijo računanja – osem minus štiri je enako štiri, štiri minus tri je enako
ena.
 V zvezek napišemo naslov DVA ODŠTEVANCA.
Učenci v zvezek narišejo nastavljeno situacijo in prepišejo račun.
 Rešijo naloge v SDZ 3 na strani 9.

ŠPORT: SPREHOD
Zdaj pa pojdi na sprehod, na svež zrak, da se malo razmigaš in narediš nekaj dobrega za
svoje zdravje.

SREDA, 22. 4. 2020
MATEMATIKA: UTRJEVANJE
Prosi starše naj ti narekujejo 10 računov (5 na + in 5 na -). Račune zapiši v karo zvezek za
matematiko in jih izračunaj.
Potem pa rešuj naloge na spletni povezavi:
https://moja-matematika.si/
Vstopaš z uporabniškim imenom in geslom, ki sem ti ga pred časom poslala po elektronski
pošti.
SLOVENŠČINA - PRAVLJICA: ZEMLJA JE DOBILA VROČINO
Oglej si PowerPoint predstavitev in prisluhni eko pravljici z naslovom Zemlja je dobila
vročino.

GLASBENA UMETNOST: Glasbena pravljica: Medvedek Mikec (po navodilih Špele Švigelj)
 Učencem predvajamo posnetek glasbene pravljice, ki ga najdemo na www.lilibi.si, v
razdelku Glasba za poslušanje. Mirno in tiho sledijo glasbeni pravljici.
 Po poslušanju vodimo pogovor,
o Katere osebe smo srečali v glasbeni pravljici?
o Kje se je pravljica dogajala?
o Kaj sta Mikec in Lenka počela v začetku pravljice? Pripovedujte.
o Potem pa je prišla babica. Kaj je ugotovila Lenka, ko se je vrnila?
o Zdaj so Mikca vsi iskali. Povejte po vrsti, pri kom so ga iskali.
o Kako so vprašali babico? Kaj je rekla?
o Kako so vprašali …In koga so vprašali potem?
o Kje so našli Mikca?

 Pesem in ples: Iščemo medvedka
Pesem najdete na spletnem brezplačnem portalu www.Lilibi.si, pod zavihkom šolska ulica 1-2
/glasbena umetnost/pesmice1. Učenci naj pesem večkrat poslušajo, nato pa ob njej še
zaplešejo. Prilagam plesno koreografijo.
TEKST
Iščemo, iščemo, iščemo medvedka:
za pečjo,
za klopjo,
kote vse pretaknemo.
Iščemo, iščemo, iščemo medvedka:
tu ga ni,
tam ga ni,
kje medvedek zdaj tiči?
Našli smo, našli smo, našli smo medvedka:
v Lenčkini posteljici naš medvedek sladko
spi.

GIBANJE, PLESNI MOTIV
Postavimo se v krog, obrnemo v desno stran.
Hodimo v krogu pogledujemo po prostoru.
Vstavimo se in pogledamo nazaj.
Pogledamo naprej.
Zavrtimo se v krogu.
Hodimo v krogu pogledujemo po prostoru.
Mahamo z rokami v levo.
Mahamo z rokami v desno.
Skomignemo z rameni.
Dvakrat poskočimo v zrak tako, da iztegnemo
roke.
Počepnemo in damo prst pred usta.

P.S. – V kolikor bi bila ta možnost, bi si z veseljem pogledala tudi kakšen zanimiv posnetek. 

ČETRTEK, 23. 4. 2020 – NARAVOSLOVNI DAN: SKRBIM ZA SVOJE
ZDRAVJE

Najprej poskrbi, da prezračiš svojo sobo (odpri okna vsaj za 10 minut), saj je svež zrak še kako
pomemben za naše zdravje.
Pa začniva dan s pesmijo in jutranjo telovadbo. Poišči spletno stran in potelovadi, da se dobro
zbudiš: https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI
SEDAJ TE ČAKA MALCE DRUGAČEN DAN, saj na urniku ne boš imel/a šolskih predmetov,
ampak boš dan posvetil/a svojemu zdravju.

Tvoja naloga je, da čez dan poskrbiš:

- za zdravo prehrano (5 manjših obrokov, več sadja in zelenjave),
- da popiješ dovolj tekočine (najbolje vode),
- da poskrbiš za osebno higieno (redno umivanje rok, umivanje zob, tuširanje),
- za dovolj spanja (približno 9 ur na dan),
- za gibanje na svežem zraku …
ČE ŽELIMO BITI ZDRAVI, MORAMO JESTI ZDRAVO HRANO, PITI DOVOLJ VODE, SE
VELIKO GIBATI - NAJBOLJE NA SVEŽEM ZRAKU, SKRBETI ZA OSEBO HIGIENO TER
SEVEDA TUDI POČIVATI.

HIGIENA
NAJPREJ SI TEMELJITO UMIJ ROKE. NE POZABI NA PROSTORČKE MED PRSTKI. ČE SI
ROKE DOBRO UMIJEMO, ODSTRANIMO Z NJIH MAJHNE ORGANIZME, KI SO S PROSTIM
OČESOM NEVIDNI.

PIJAČA
SPIJ KOZAREC VODE ALI NESLADKANEGA ČAJA.  POMEMBNO JE, DA DOVOLJ PIJEMO, SAJ S TEM
POMAGAMO NAŠEMU TELESU, DA LAŽJE OPRAVLJA SVOJE DELO. A SI VEDEL/A, DA JE VEČJI DEL NAŠEGA
TELESA SESTAVLJEN IZ VODE?

ZDRAVA HRANA
ZAGOTOVO TI JE V TREBUŠČKU ŽE POŠTENO ZAKRULILO. PRIVOŠČI SI SADNO SOLATO,
KI JO BOŠ PRIPRAVIL/A.

PRIPRAVA SADNE SOLATE IN SOKA

SESTAVINE: sadje, ki ga imaš na voljo. Na primer:

PRIPOMOČKI:

POSTOPEK:

1. SADJE NAJPREJ DOBRO OPEREMO.

2. SADJE NATO OLUPIMO.

3. SADJE NAREŽEMO NA MANJŠE KOŠČKE.

4. SADJE STRESEMO V VELIKO POSODO IN GA PREMEŠAMO.

5. KO NAREDIMO SADNO SOLATO, OŽAMEMO POMARANČE ALI LIMONE IN
NAREDIMO SVEŽ SOK. POMAGAMO SI Z OŽEMALNIKOM.

GIBANJE
SEDAJ PA SI ZA DANES PRI KONCU Z DELOM. POJDI V NARAVO, TECI IN SKAČI. PA
SVEŽEGA ZRAKA SE NADIHAJ!

JUPI!!!

POČITEK
ZVEČER PA SI NE POZABI PO VEČERJI UMITI SVOJE TELO IN ZOBKE. NAŠE TELO
POTREBUJE VELIKO SPANCA. ZJUTRAJ JE PRAV SUPER, KO SE ZBUDIMO SPOČITI. 

Vesela bom, če boš z mano delil utrinke današnjega dne, tako da mi pošlješ kako fotografijo.
Zdaj si bom pa tudi jaz privoščila vodo, zdravo malico in gibanje.

Lepo te pozdravljam!

PETEK, 24. 4. 2020
SLOVENŠČINA: Pišemo (po navodilih Špele Švigelj)
P.S. – Prosim, če opravljene naloge slikate/skenirate in mi jih pošljete v pregled preko
elektronske pošte ali telefona. 
 Učenci naj v zvezek pišejo besede po nareku.

MIŠ
ŠEMA
SAŠA
UŠESA
BRAT
KOŠARKA
ŠIVANKA
COPAT
SOBOTA
PIKAPOLONICA
 Sledi prepis besedila v zvezek (priloga 1).
Priloga 1 – PREPIS

NA POLICI PRI PEKU SO PRESTE.
TINE SE JE NAŠEMIL V KLOVNA.
NA TRATI RASTEJO MARJETICE.
NA OMARI STOJI SVEČNIK.
BOJAN IMA TROBENTO.

MATEMATIKA: UČNI LIST (priloga 2) (po navodilih Špele Švigelj)
P.S. – Prosim, če opravljene naloge slikate/skenirate in mi jih pošljete v pregled preko
elektronske pošte ali telefona. 

Priloga 2 – UČNI LIST

1. OGLEJ SI SLIKO. NAPIŠI RAČUN IN GA IZRAČUNAJ.

_____________________________

2. IZRAČUNAJ IN POBARVAJ POLJA Z REZULTATI.

ČĆ

2+3+1=
1 + 0 + 3=
4+0+3=
2+1+2=
3+5+1=

K

6+1+3=

2 + 5 + 1=

3. IZRAČUNAJ.

10 – 1 – 1 = _______
9 – 0 – 8 = ________
10 – 1 –0= ________
7 – 2 – 4 = ________
8 – 0 – 3 = ________
6 – 2 – 1 = ________
8 – 3 – 2 = ________

ŠPORT: Danes pa je šport po tvoji izbiri. Izberi si tisto športno igro, ki jo imaš najraje in
se jo ograj.

Potem pa: VESELO V PRVOMAJSKE POČITNICE!!!!! ZASLUŽIL/A SI SI JIH!!!!!

