PETEK, 4. 12. 2020
MATEMATIKA
ŠTEVILA DO 5
1. Za začetek se boste malo spomnili števil, ki smo se jih do zdaj učili. Saj še veste
katere so? Na portalu Lilibi vas čaka nekaj nalog. Najdete jih v Deželi Lilibi/
PARK/PAPIGA/Preštej papagaje in v Deželi Lilibi/ŠOLSKA ULICA 12/Matematika/Štejem od 1 do 5 oz. na spodnjih povezavah.
POVEZAVE DO NALOG NA PORTALU LILIBI:
-

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stejem-od-1-do5/stejem-do-4
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stejem-od-1-do5/stejem-od-1-do-5
https://www.lilibi.si/park/papiga/prestej-papagaje

2. Sedaj pa vas čakajo še naloge v SDZ (samostojnem delovnem zvezku) za
matematiko – str. 60 in 61.
● Stran 60
Prva naloga
Preberejo piktogram in povejo, kaj pomeni. Učenci preštejejo člane v posamezni
množici; povežejo množico z ustrezno številko.
Druga naloga
Preberejo piktogram in povedo, kaj pomeni.
Način reševanja naloge: starši otroke opozorite, da ne obkrožajo posamezne skodelice,
temveč obkrožijo po 5 skodelic skupaj.
● Stran 61
Prva naloga
Preberejo piktogram in povedo, kaj pomeni.
Način reševanja naloge: Učenci naj ugotovijo, kateri elementi so v okvirčku ter koliko
jih je. Obkrožijo naj ustrezno številko pod okvirčkom.
Druga naloga
Preberejo piktograme in povejo, kaj pomenijo. Učenci preštejejo pike in zapišejo v
kvadratke ustrezno število.

SPOZNAVANJE OKOLJA
IMAM PRAVICE IN DOLŽNOSTI
• Pogovor:
Pogovarjamo se, da imajo otroci različna imena in da imamo vsi ljudje na svetu
pravico do svojega imena. Všeč so nam različne jedi, igrače, živali, barve … Otroci
povedo za svoj primer in tudi za primer njihovih bratcev, sestric, bratrancev,
sestričen.
• V mnogih stvareh so si otroci različni. Poudarimo, da imamo poleg različnosti tudi
veliko podobnosti. Pogovorimo se o tem, kaj je skupnega otrokom v prvem razredu,
članom vaše družine, otrokom pri istem krožku ...
• Pogovor:
Otroci opišejo svojo družino. Kdo so člani njegove družine? Kaj delajo? Ali vsi
pomagajo pripravljati kosilo? Kaj vse počnejo oče/mama/otroci? Ali je prav, da vsi
delajo? Zakaj?
Otroke vprašamo, ali v družini tudi skupaj opravljate kakšno delo. Pogovarjajte se,
da imamo poleg pravic tudi dolžnosti. Ugotovimo, da si po skupno opravljenem delu
zaslužimo prosti čas, počitek. Lepo je, če ga preživimo skupaj s svojo družino.
• Otroci iz lastnih izkušenj povedo, kateri dogodek, izlet, jim je bil zelo všeč.
Povemo, da je lepo tudi, kadar je družina zbrana doma pri delu ali igri. Otroci
povedo, kaj mislijo o dani trditvi.

• Kaj smem in kaj moram
V zvezek s SRNICO nariši velik rdeč, zelen in oranžen krog (narišite tri velike kroge
na naslednji prazni list v zvezku s srnico).
V rdeč krog, otrok nariše nekaj, česar doma ne sme početi.
V zelen krog, nariše nekaj, kar sme početi (lahko počne).
V oranžen krog, nariše nekaj, kar mora početi.

• Igra vlog:
V družini si zamenjajte vloge. Otrok naj bo mama ali oče. Mama naj bo otrok, oče drugi
otrok. Opravljajte vsa opravila, ki jih običajno počnete. Igro se igrajte 1 uro. Po igri se
pogovorite, kako ste se počutili, kaj vam je bilo všeč in kaj ne.

GLASBENA UMETNOST
Pesem: 5 JABOLK
Ker si se pri matematiki naučil zapisovanja števil do 5, bo ta pesem prava zate. Ali znaš
šteti od 1 do 5? Kaj pa od 5 do 1? Seveda, 5,4,3,2,1.
Ker se v tem tednu pogovarjamo tudi o družinskih članih, boš spoznal tudi te; babico,
dedka, mamo, očeta in dečka.
Spoznal boš, da so jabolka dobra za zdravje, moč, lepoto in seveda za lakoto. Prisluhni
pesmici in zapleši ob njej.
Lahko plešeš kot pevka in njeni spremljevalki. Lahko si v dnevno sobo postaviš na mizo
skledo z jabolki in krožiš okoli sklede kot družinski člani in odštevaš jabolka. Sam izberi
tebi najljubši način poplesovanja.
Privošči si tudi jabolko za zdravje. Dober tek.
https://www.youtube.com/watch?v=FrVoredsDYY&ab_channel=VTVStudio

SLOVENŠČINA
ENAKE ČRKE V BESEDI
1. Starši ti bodo povedali dve besedi, ti pa boš ugotovil, v kateri besedi se nahaja glas
C (večkrat poudarite kateri glas otrok išče). Rešitve so podčrtane.
MIZA – MICA, PICA – PIKA, CEDILO - KUHINJA
Na enak način ugotovi:
Dogovorjeni glas

Dvojice besed
MUHA – MAČKA
LOPAR – IGRAČA

Č

PEČ – ŠTEDILNIK
KROKODIL – KAČA
DREVO – UHO
MILO – SOD

D

SLADKOR – MASLO
DENAR – CEKIN

2. V zvezek kuža Piki preslikaj besedo. Piši čez dve vrsti.

KOSILO
- Ali veš, kaj je napisano v zvezku?
- Katere črke že poznaš?
- Koliko črk ima beseda?
- So vse črke enake?
- Koliko je enakih črk?
- Katere črke so enake?
- Z barvico prevleči enaki črki v besedi.

- Po enakem postopku naredi še za naslednje besede:

MAMA
BRATRANEC
3. Reši nalogo v SDZ na str. 69.
Z enako barvo prevleci enake črke v besedi. (PAPIR – P, KOCKA – K, SESTRA – S,
OBALA – A, MORNAR – R, JAJCE – J, TORTA – T, MAMUT – M, POHOD – O, IGRIŠČE
– I, BONBON – B, O, N)

