PONEDELJEK, 20. 4. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA: NOTRANJI ORGANI
Oglej si PowerPoint predstavitev o notranjih organih in zagotovo boš izvedel kaj
novega o svojem telesu.
Po ogledu: odpri zelen DZ na strani 82. Preberi besedilo in ponovi notranje
organe. Poskušaj jih tudi najti na svojem telesu. Pokaži kje imaš možgane, srce,
pljuča, želodec, jetra, ledvice in črevesje.
Zdaj pa si poglej še nalogo na strani 83 in na črte napiši notranje dele telesa.
Pri 2. nalogi pa napiši katere organe še imamo v notranjosti telesa. Pomagaj si s
spletom ali pa vprašaj starše.

PRILOGA: NOTRANJI ORGANI

MATEMATIKA: PREVERIM SVOJE ZNANJE
Danes boš z nalogami v modrem delovnem zvezku na strani 89 preveril svoje
znanje.
Bodi pozoren na natančno branje navodil. Po končanem delu si prilepi čebelčka,
potem pa prosi še starše, da ti ga nalepijo namesto mene.
Kdor želi, lahko reši tudi stran 90.
Zaključili smo z reševanjem 2. dela modrega delovnega zvezka. Po prvomajskih
počitnicah pa začnemo s 3. delom.

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
Več:
https://www.youtube.com/watch?v=_GAS0xsWJ_g&list=PL5uSa1TDYzVswIw3tHXFCVTxqXxFP9ee

TOREK, 21. 4. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA: SKRBIM ZA ZDRAVJE
Dobro si oglej vse štiri sličice in ugotovi, katera ne sodi zraven.

Katera sličica ne sodi zraven in zakaj ne? (računalnik, ker z njim ne naredimo
nič, kar bi bilo dobro za naše zdravje.)
Kaj prikazujejo pa ostale sličice? (jabolko – zdrava prehrana, žoga – gibanje,
zobna ščetka – skrb za higieno zob)
Današnja ura spoznavanja okolja bo torej namenjena zdravemu načinu življenja.
Ali se spomnite, kaj je to na spodnji sliki?

To je prehranska piramida. To je prikaz živil, ki naj bi jih zaužili vsak dan. Pri
tem moramo upoštevati, da višje kot so uvrščena živila v piramidi, manj jih
moramo na dan pojesti.
Oglej si piramido in ustno odgovori na vprašanja:
 Kaj je v spodnjem delu piramide?
 Kaj je nad vodo in nesladkanim čajem?
 Ali to vrsto hrane, ki je nad vodo, jemo v majhnih ali velikih količinah?
 Kaj je čisto zgoraj – v vrhu piramide?
 Ali to vrsto hrane, ki je na vrhu, jemo v majhnih ali velikih količinah?

Prehrana je ena izmed pomembnih stvari, ki vplivajo na naše zdravje. Zelo
pomembno je, da imamo 5 obrokov na dan.
Kateri obrok pa je najbolj pomemben? (zajtrk)
Poznaš pregovor: "Zjutraj jej kot kralj, opoldne kot meščan, zvečer kot berač!
Poleg tega, da zdravo jemo, kaj je še pomembno za zdrav način življenja?
Tudi higiena je pomembna za zdrav način življenja.
Kaj vse pa spada k higieni? (skrb za čistočo telesa, zob, rok, hrane, oblačil in
bivališča.)
Pred jedjo si moramo umiti roke, ko zapustimo stranišče si moramo umiti roke,
zvečer in zjutraj si umivamo zobe, se tuširamo, nosimo čista oblačila…
Ali je za zdrav način življenja pomembno tudi gibanje? Seveda.
Zakaj pa je pomembno, da se gibljemo?« (da se sprostimo, za boljše počutje, da
ohranjamo kondicijo, da telo postane bolj odporno in ne zbolimo tako hitro).
Ali je za za zdrav način življenja pomembno tudi spanje? Kaj misliš, zakaj? (Da
si telo odpočije in si nabere dovolj energije za nov dan.)
Zakaj pa misliš, da je pomembno prezračevenje prostorov? (Da je v prostoru
vedno dovolj svežega zraka.)
Zdaj pa odpri zelen delovni zvezek in preberi besedilo ter reši naloge na strani
85 in 86. (stran 84 sem namerno izpustila, ker bo na vrsti prihodnjo uro
spoznavanja okolja)
SLOVENŠČINA: SPOZNALI SMO; PREVERIM SVOJE ZNANJE
Odpri oranžen delovni zvezek na strani 44 in si preberi, kaj sta se pogovarjala
Lili in Bine.
Nato pa na strani 45 reši naloge. Ne pozabi si na koncu nalepiti čebelčka, starše
pa prosi, naj ti ga nalepijo namesto mene.
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
SLOVENŠČINA - PRAVLJICA: ZEMLJA JE DOBILA VROČINO
S pomočjo PowerPoint predstavitve prisluhni pravljici z naslovom Zemlja je
dobila vročino.

MATEMATIKA: UTRJEVANJE
Ponovi, kaj je vsota in kaj razlika.

45 + 3 = 48

VSOTA

48 - 3 = 45

RAZLIKA

V karo zvezek napiši naslov VAJA in reši besedilne naloge tako, da nalogo
prebereš, v zvezek pa napišeš samo račun in odgovor.
1. Kolikšna je vsota števil 82 in 7?
R:
O:
2. Kolikšna je razlika števil 59 in 5?
R:
O:
3. Številu 61 prištej število 7. Katero število dobiš?
R:
O:
4. Od števila 77 odštej število 3. Katero število dobiš?
R:
O:

IZRAČUNAJ. ČE ŽELIŠ, LAHKO SLIKO TUDI POBARVAŠ.

GLASBENA UMETNOST: Pesem: Pomladna (po navodilih učiteljice Špele
Švigelj)
 Učenci naj na spletnem brezplačnem portalu www.Lilibi.si, pod zavihkom
šolska ulica 1-2 /glasbena umetnost/pesmice2, poslušajo pesmico z naslovom
POMLADNA.
 Pesmico naj se naučijo na pamet.
 Narišejo vsebino pesmi po pesemskem dogajanju in list prilepijo v zvezek
(priloga 1).

Na polju rožice cveto ...
... na drevju pa ptički pojo.
Z neba nam sveti sonček zlat ...
... že prišla je k nam pomlad.
Iz gozda sem pa znani glas naznanja, da prišla je v vas ...
... spet dobra mila kukavca, srca mojga ljubica.

PRILOGA 1 – Risanje vsebine pesmi
Janez Bitenc

POMLADNA
Na polju rožice cveto ...

... na drevju pa ptički pojo.

Z neba nam sveti sonček zlat ...

... že prišla je k nam pomlad.

Iz gozda sem pa znani glas naznanja,
da prišla je v vas ...

... spet dobra mila kukavca, srca
mojga ljubica.

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

PETEK, 24. 4. 2020
SLOVENŠČINA: BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM
Odpri oranžen delovni zvezek na strani 46. Oglej si slikovni del in povej, kaj je
narisano. Preberi besedilo.
Ustno odgovori na vprašanja:
- Kam je odšel Gregor z mamico?
- Kaj je kupila mamica pri prodajalcu, ki je prodajal sadje?
- Kaj je pisalo na stojnici, kjer je mamica kupila korenje, peteršilj, cvetačo
in krompir?
- Kaj Gregor rad je?
- Na kateri stojnici sta kupila sir in jogurt?
Oglej si besede, ki so v besedilu napisane z velikimi tiskanimi črkami.
Te besede poišči na sliki. Si ugotovil, da so napisane tudi na stojnicah? To so
besede s širšim pomenom.
Naštej, kaj prodaja prodajalec/branjevec/branjevka na stojnici. Te besede, ki si
jih naštel (npr. korenje, peteršilj, cvetača, krompir,…), so besede z ožjim
pomenom.
Reši 1., 2. in 3. nalogo v delovnem zvezku.
Zdaj pa današnjo snov ponovi še s pomočjo PowerPoint predstavitve.
MATEMATIKA: UTRJEVANJE
Prosi starše, naj ti narekujejo 12 računov (6 na + in 6 na -). Račune zapiši v karo
zvezek in jih izračunaj.
Nato pa reši učni list.

PRILOGA: UČNI LIST
S katerimi bankovci lahko plačaš POSAMEZNO STVAR V TABELI?
Nariši BANKOVCE v tabelo.
10
20
50
100

ALI

50 EUR

ALI

20 EUR

ALI

60 EUR

ALI

100 EUR

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 SI SI
JIH!!!!!

