PONAVLJAMO, UTRJUJEMO - REŠITVE
1.Povedi združi v eno:
Medtem ko Tine popravlja kolo, si žvižga pesmico.
Mama ima rojstni dan, zato ji moram kupiti darilo.
Odpovedali so smučarske skoke, ker je pihal je močan veter.
2.Ali so dogodki istočasni ali zaporedni?
Poštar je poiskal pisma, potem jih je vrgel v nabiralnik. ZAPOREDNOST
Tina je čakala v vrsti in razmišljala. ISTOČASNOST
3.Tvori svojo poved, v kateri so dejanja ali dogodki zaporedni.
NPR. Pojedla sem kosilo, potem sem šla ven.
4.Tvori svojo poved, v kateri so dejanja ali dogodki istočasni.
NPR: Pospravljam sobo in poslušam radio.
5.Ali je izražena posledica ali vzrok?
Učiteljica nam je želela pokazati sliko, zato je odprla knjigo. POSLEDICA
Učiteljica je odprla knjigo, ker nam je hotela pokazati sliko. VZROK
6.Tvori svojo poved, v kateri je izražena posledica.
Zunaj je hladno, zato sem se oblekla toplo bundo.
7.Tvori svojo poved, v kateri je izražen vzrok.
Učila sem se, ker pišemo test.

8.Naštej samoglasnike. Pravilno izgovarjaj samoglasnike. Bodi pozoren na e-je in o-je. Ali jih
izgovarjaš široko ali ozko? Kje uporabljaš polglasnik?
Imamo 8 samoslasnikov: A, I, U TER OZKI IN ŠIROKI E, POLGLASNIK IN OZKI TER ŠIROKI O.
Gori na gori gori. Pes je zalajal. Kmet ima mlado ovco.
Okno je razbito. Megla je zelo gosta. Ves dan je deževalo.
( Pri ocenjevanju se samo posluša pravilno izgovorjavo glasov.)

9. Postavi vejice.

,

Ko so otroci prišli na igrišče so se razvrstili v skupine.

,

,

Mama bo pospravila posodo potem bo odšla na sprehod. Potem ko se je naučil pesmico je šel

,

ven na igrišče. Pogovarjali so se in opazovali igro. Medtem ko je kolesarila si je brundala pesem.

,

Začelo je deževati zato sem vzel dežnik.
10.Ali je prav? Če ni, popravi.
Oče je Cenetu kupil drsalke, ker rad drsa.
Medtem ko se je peljala z avtobusom, je opazovala pokrajino skozi okno. PRAVILNA POVED
Medtem ko piješ, ne govori.
Zunaj je močno pihalo, zato si je oblekel bundo.
11.Ugotovi ali je poved nikalna ali trdilna. Sestavi še nasprotno obliko.
Saj govoriš neumnosti.
Ali nisi še prebral knjige?
Ne hodi hitro.
Jutri gremo na izlet.
Ali si jedel zajtrk?
Zakaj si si kupil novo bundo?

Saj ne govoriš neumnosti
Si že prebral knjigo?
Hodi hitro.
Jutri ne gremo na izlet.
Ali nisi jedel zajtrka?
Zakaj si nisi kupil nove bunde?

