TOREK, 14. 4. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA:
Naredi nekaj vaj:
 Položi roko na prsi, na mesto, kjer je srce in bodi čisto tiho. Si začutil bitje
srca? Kakšno je bilo bitje, hitro ali počasno, nežno, močno?
Zdaj pa naredi deset poskokov in deset počepov.
Ponovno se ustavi in primi za svoje srce. Kaj pa sedaj? Kakšno bitje občutiš?
Se je kaj spremenilo? Kaj si ugotovil? Kateri del človeškega telesa nam je še
pomagal pri poskokih, počepih? (mišice, kosti)
 Poglej, če imaš doma balon. Če ga najdeš, ga napihni.
Kaj si naredil pred pihanjem? (vdihnil zrak) Kam je šel vdihani zrak? Kako je
potoval?
Kaj si naredil, ko si napihoval balon? Kje je zdaj potoval zrak? Kaj si naredil,
ko si napihnil balon? (ponovno vdihnil) Zakaj?
Še enkrat napihni balon in se pri tem opazuj. Kateri notranji organ si pri tem
potreboval? (pljuča)
Oglej si priloženo PowerPoint predstavitev, s pomočjo katere boš izvedel nekaj
več o svojem telesu in notranjih organih.
ŠPORT: GIBALNE NALOGE S KOCKO
Pri današnji uri športa boš potreboval igralno kocko. Poišči jo in šport se lahko
začne…

SREDA, 15. 4. 2020
SLOVENŠČINA: UTRJEVANJE
Prepiši besedilo s pisanimi črkami v zvezek za lepopis. Pazi na čitljivost in
estetskost zapisa. Naslov naj bo PREPIS. Prepis mi prosim fotografiraj in pošlji
po elektronski pošti.
Ime mi je Zvone. Imam črno muco Rino. Ne maram mušnic. V vazi so mačice.
Lovec lovi lisico. Nina nosi vrečo. Na mizi so nove mreže. Sašo reže meso. Miš
ima sir.
MATEMATIKA: DENAR
Za kaj uporabljamo denar? Ali si že kdaj v trgovini sam kaj kupil in plačal? Ali
poznaš kratico in simbol za naš denar?
V SDZ na strani 85 si oglej sliko stojnic s cenami. Odgovori na vprašanja
(ustno):
 Kaj pomenijo zapisi na listkih? Kaj pomeni številka in kaj znak, ki stoji za
njo?
 Pri nekaterih cenah je številka razdeljena z vejico. Kaj to pomeni?
 Katero sadje/zelenjava je najdražje, katero najcenejše? Katero
sadje/zelenjava stane enako?
Oglej si razporeditev evrskih kovancev in bankovcev (naloga spodaj).
Kovanemu denarju rečemo kovanci, papirnatemu denarju pa bankovci. Tako
kovanci kot bankovci imajo sprednjo in zadnjo stran. Oglej si bankovce in
kovance ter poišči podobnosti in razlike med njimi. Prosi starše, če imajo doma,
da ti pokažejo prave bankovce in kovance.
Odgovori na vprašanja (ustno):







Koliko evrov je vreden bankovec modre barve?
Kateri bankovec je najmanj vreden?
Kakšne barve je bankovec z največjo vrednostjo?
Kateri bankovec je vreden več kot 20 in manj kot 100 evrov?
Kateri bankovci so vredni manj kot 100 evrov?
Kateri je kovanec z največjo vrednostjo? ...

V SDZ reši nalogo na strani 86.

GLASBENA UMETNOST: – Prepevamo (od učiteljice Špele Švigelj)
 Utrjevanje naučenih pesmic.

ČETRTEK, 16. 4. 2020
SLOVENŠČINA: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA T
Preberi pesmico o črki T:
T JE ZASE POSKRBEL,
TEŽAV Z DEŽJEM NE BO IMEL.
RES JE, DA JE MALO TOGI,
SAJ STOJI SAMO NA ENI NOGI!
Delovni zvezek za opismenjevanje (beli) odpri na strani 106 in si s klikom
zgoraj desno na modrega čebelčka oglej pravilni zapis črke T.
Vadi zapis s prstom po zraku, po mizi, po bratovem hrbtu. Potem pa v belem DZ
napiši tri vrstice T-jev (na strani 106: dve vrsti malih in na strani 107: ena vrsta
velikih)
Naredi vaje v velik črtni zvezek in nato še v lepopis (tako kot delamo v šoli).

LIKOVNA UMETNOST: SKRBIMO ZA OKOLJE
Vsak izmed nas rad živi v čistem okolju. K temu lahko pripomoremo na različne
načine.
Z barvicami, flomastri, voščenkami, vodenimi barvicami (kar imaš doma) na
list naslikaj, kako ti skrbiš za okolje – naravo. Sliki dodaj različne
PIKTOGRAME – znake (npr. – smeti v koš, ne trgaj rož, ne hodi po travi…).
Potrudi se, da boš list čimbolj zapolnil.

PETEK, 17. 4. 2020
SLOVENŠČINA: OD DOMA DO RIBNIKA
Rad kolesariš? Na površinah, ki so namenjene prometu lahko kolesariš le v
spremstvu odraslih. Kako bi se k vam na obisk pripeljal prijatelj iz Studenega,
če ne pozna poti do vašega doma? Kaj vse bi moral vedeti?
Katere podatke bi moral poznati?
Odpri oranžen DZ na strani 42 in preberi besedilo. Nato preberi še enkrat in
upoštevaj navodilo v modrem okvirčku pod sliko. Ali slika ustreza opisani poti?
Poskusi odgovoriti v celih povedih (ustno).
Kje živi Lan? Kje stanuje? Kaj sta se odločila z očkom? Kam sta zavila pred
hišo? Mimo česa sta se peljala, da sta prišla do kolesarske steze? Kam sta
pripeljala, ko sta zavila desno? Mimo česa sta nadaljevala pot? Kje sta se
ustavila? Kako sta prečkala cesto? Čez kaj sta peljala? V katero smer sta zavila v
prvem križišču? Do katere zgradbe sta nadaljevala pot? Kam sta zavila pri
kozolcu? Kje sta se ustavila?
Sedaj pa reši še nalogi na strani 43.
MATEMATIKA: DENAR
Kaj misliš, kaj bi lahko kupil za 1 evro? Koliko po tvojem mnenju stane žoga,
knjiga, skiro, vstopnina za kino, kepica sladoleda? Koliko pa npr. stane lizika,
žvečilni gumi?
Imamo tudi manjšo denarno enoto od evra - to je cent.
Odpri SDZ na strani 87.
Preberi besedilo v oblačkih pri Lili in pri Binetu.
1 evro je po vrednosti enako kot 100 centov.
2. naloga
Oglej si denarnici in izračunaj, koliko denarja je v njih.
Preberi vprašanja in nanje odgovori.
Ugotovil si, da več kovancev še ne pomeni nujno tudi večje vsote – več denarja.
Oglej si spodnji cenik.

CENIK
HLAČE

20 €

KRILO

20 €

PULOVER 30 €
MAJICA
KAPA

10 €
8€

NOGAVICE 2 €
Koliko denarja potrebujemo, če želimo kupiti, npr. hlače in pulover? V karo
zvezek napiši račun (naslov je VAJA). Ne pozabi zraven pisati tudi znak za
evro:
20 € + 30 € = 50 €
Naredi še nekaj primerov:
 Koliko bomo plačali za hlače in krilo?
 Koliko bomo plačali za krilo in majico?
 Imam 50 €. Ali si lahko kupim krilo in majico? Koliko denarja mi bo
ostalo?
 Kupili smo hlače, 2 majici in kapo. Koliko denarja nam morajo vrniti, če
plačamo s petdesetakom (50 €)
 Imaš 30 evrov. Kaj si lahko kupiš? Poišči več možnih rešitev.
Reši naloge v SDZ na strani 88.

ŠPORT: MET ŽOGICE V CILJ
Pripravi žogo, ki jo imaš doma. Če nimaš nobene, si jo naredi iz časopisnega
papirja, tako da ga zmečkaš v kepo in prelepiš z lepilnim trakom.
Naredi gimnastične vaje kot kaže priloga spodaj.

PRILOGA – GIMNASTIČNE VAJE

Rahla razkoračna stoja. Žogo držimo z iztegnjenima rokama nad
glavo. Z žogo poskusimo orisati čim večji krog, pri tem žogo
spremljamo s pogledom. Še v drugo smer.

Enak položaj. Žogo držimo v iztegnjenih rokah pred sabo. Delamo
zasuke v levo in desno, žogo spremljamo s pogledom.

Enak položaj. Žogo držimo z iztegnjenima rokama nad glavo.
Delamo odklone v levo in desno, žogo spremljamo s pogledom.

Široka razkoračna stoja. Žogo kotalimo v osmici med nogama.

Sedimo na tleh, nogi naj bosta čim bolj narazen. Žogo kotalimo od
stopala ene noge do stopala druge noge.

Sedimo na tleh, nogi imamo skupaj. Žogo postavimo na gležnje,
nato dvignemo nogi, da se nam žoga prikotali v naročje.

Enak položaj. Žogo postavimo na boke, nato boke dvignemo, da se
nam žoga prikotali do gležnjev.

Stojimo. Ko naredimo počep, žogo vržemo nad sabo, vstanemo in
žogo ujamemo.

Žogo damo med kolena in sonožno poskakujemo naprej.

Na tla postavi kartonsko škatlo ali koš, od katerega moraš biti oddaljen 2 dolga
koraka. Poskusi vsak 6 krat zadeti škatlo ali koš. Razdaljo lahko povečaš in vajo
ponoviš.
Na tla postavi dve ali več plastenk (če nimaš plastenk, si lahko pomagaš s tulci
od wc papirja). Od njih si oddaljen 3 dolge korake. Poskusi žogo zakotaliti in
zadeti z njo plastenke.
Iz časopisnega papirja izreži velik krog – to bo tvoja tarča in ga nekam prilepi.
Nato se od njega oddalji tri dolge korake in ga skušaj z žogico zadeti. To nalogo
lahko izvajaš tudi zunaj.
Pri metu vedno pazi na pravilno tehniko: nasprotna noga naprej (če mečeš z
desno roko, se postaviš tako, da je leva noga naprej)

