PONEDELJEK, 30. 3. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA: PREVERIM SVOJE ZNANJE
S pomočjo PowerPoint predstavitve ponovi značilnosti pomladi.
V SDZ na strani 77 glasno preberi besedilo in reši naloge. 2. nalogo reši ustno.
MATEMATIKA: ODŠTEVAM DO 100
Tudi tokrat si pomagaj z materialom, ki ti bo v pomoč pri nalogah. Če imaš
kocke, si pomagaj z njimi. 10 jih zloži eno na drugo in dobil boš desetico. Tako
kot smo v šoli delali z link kockami, se spomniš?
Če nimaš kock, pa uporabi tisto, kar si zadnjič (za desetice: zobotrebce, palčke,
vejice,…, za enice: fižolčke,…).
Pa začnimo z računanjem. Tudi danes bomo odštevali.
Primer: 27 - 3 = __
Nastavimo 2 stolpca kock in 7 posameznih kock, nato 3 odvzamemo.
To lahko grafično prikažemo takole:

Pogledamo, koliko imamo skupaj D (2) in koliko E (4).
Zapišemo račun in ga izračunamo.
27 – 3 = 24
Naredimo še nekaj primerov: Spodnje račune prepiši v zvezek. Vsak račun, ki ga
zapišeš prikaži tudi konkretnimi ponazorili (kocke, zobotrebci, fižolčki,…).

V SDZ reši stran 77 in 78/9. in 10. nalogo.

SLOVENŠČINA: SKRBIM ZA OKOLJE
Pozorno si oglej spodnje slike. Kaj prikazujejo?
Ali je med njimi kakšna, ki po tvojem mnenju ne sodi zraven? Zakaj ne?

Pri današnji uri slovenščine boš izvedel kako ljudje skrbimo za okolje.
V SDZ si preberi besedilo na strani 36 in 37 (ker je kar nekaj branja, lahko
pobarvaš polje v bralni hišici).
Nato reši naloge na strani 38.
ŠPORT: ŠPORTNI LOV NA ZAKLAD

Ko končaš Športni lov na zaklad, se skupaj z bratom ali starši igraj skrivalnice.
Potrudi se, da boš našel najboljše skrivališče.

TOREK, 31. 3. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA: SKRBIM ZA OKOLJE
Pomisli, kako lahko skrbimo za okolje (ločujemo odpadke, varčujemo z vodo,
varčujemo z elektriko, sadimo nove rastline,…).
Oglej si zabojnike:

Čemu so namenjeni?
Kaj so odpadki? Kje nastanejo? Kam jih odlagamo? Zakaj jih zbiramo ločeno?
Kaj spada med organske odpadke? Kam jih odlagamo? Kaj je kompost? Čemu
služi?
Poglej sličice odpadkov in jih poveži v pravi zabojnik (ustno).

V SDZ reši nalogo na strani 79.
V velik črtni zvezek napiši naslov SKRBIM ZA OKOLJE in napiši kako ti
skrbiš za okolje (to je namesto tiste naloge, ki je v zelenem polju)
Na koncu današnje ure pa še:
A si že kdaj videl tak znak:

Mogoče veš kaj pomeni? (To je znak za recikliranje.) Kaj pa pomeni reciklirati?
(Ponovno uporabiti.)
Na spodnji povezavi si oglej posnetek, ki prikazuje reciklažo tetrapakov.
https://www.youtube.com/watch?v=llWkbN0xC24
MATEMATIKA: ODŠTEVAM DO 100
Spodnje račune prepiši v zvezek in jih reši

Ponovimo:

24 – 3 = 21
ZMANJŠEVANEC

ODŠTEVANEC

Rešimo nekaj besedilnih nalog. Naloge preberi, v karo zvezek pa zapiši samo
račun in odgovor.
- Zmanjševanec je 47, odštevanec je 6.
Kolikšna je razlika?
R:
O:
- Kolikšna je razlika števila 5 in 59?
R:
O:
- Bolhi Mici in Cici sta tekmovali v skoku v daljino. Mici je skočila 28 cm,
Cici pa 2 cm manj.
Kako daleč je skočila Cici?
R:
O:
V SZD str. 78 reši 11., 12. in 13. nalogo.
SLOVENŠČINA: MALI IN VELIKI PISANI ČRKI S IN Š (dve uri)
Ustno: Naštej 10 besed na črko š. Sestavi poved, ki vsebuje samo besede na črko
s. (primer za poved na p: Peter pa pripoveduje pravljice.)
Delovni zvezek za opismenjevanje (beli) odpri na strani, kjer sta mali in veliki
pisani črki s in š. Klikni zgoraj desno na modrega čebelčka in si oglej pravilni
zapis črke s in nato še črke š.
Vadi zapis s prstom po zraku, po mizi, po bratovem hrbtu. Potem pa dokončaj
vse tri vrstice s-jev in š-jev v belem delovnem zvezku (besed še ne).
Naredi vaje v velik črtni zvezek in nato še v lepopis (tako kot delamo v šoli).

V belem delovnem zvezku zapiši po eno vrstico besed: sir, sivo, šum, šema.
V prilogi poglej kako naredimo vezavo črke s in š z ostalimi črkami.
PRILOGA:

ŠPORT: KAMEN, ŠKARJE, PAPIR - TELOVADBA
Teči 3 minute okrog hiše (oziroma kjer imaš možnost), nato minuta hoje.
Nadaljuj s hopsanjem, prisunskimi koraki, nizkim in visokim skippingom, …
Z bratom ali starši se igraj igro: Kamen, škarje, papir – tokrat malo drugače:

