PONEDELJEK, 9.11.2020

SLOVENŠČINA
ZAČETNI GLAS V BESEDI
1. Besede so sestavljene iz GLASOV, npr. besedo MAMA sestavljajo glasovi m-a-m-a.
2. Nekaj besed razčleni na glasove, npr. BUČA (b-u-č-a), TINA (t-i-n-a), KOKOŠ (k-ok-o-š),
DAN (d-a-n), NOČ (n-o-č).
3.
a) Poimenuj sličice.
b) Razčleni besede na glasove.
c) Določi začetni glas v besedi.

REŠITVE:
a)

muca

šal

riba

kolo

b)

m-u-c-a

š-a-l

r-i-b-a

k-o-l-o

c)

m

š

r

k

4. Reši nalogo v SDZ-ju na str. 44.
Poimenuj sličico s črko v okencu in ji določi prvi glas. Sličice, ki se začnejo na isti
glas, poveži s sličico v okencu (sonce - sir).
5. Reši nalogo v SDZ-ju na str. 45.
Lili i Bine zbirata sličice, ki se začnejo na isti glas kot njuni imeni. Poveži, kot kaže
primer (Lili - luč).

MATEMATIKA
ŠTEVILO 2
1. Oglej si slike in ustno odgovori na spodnja vprašanja:

- Poimenuj množice. (Množica orehov, množica jabolk, množica sliv.)
- Preštej orehe. Koliko jih je? (DVA oreha.)
- Preštej jabolka. Koliko jih je? (DVE jabolki.)
- Preštej slive. Koliko jih je? (DVE slivi.)
- Koliko članov je v vsaki množici? (Po dva člana.)

2. Zapis števila 2 s številko – po zraku, po mizi, po hrbtu …
Število 2 začnemo pisati pri rdeči piki (glej spodaj) in v smeri puščic. Zapišemo jo z
eno potezo.
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Zapis
števila 2 vadi s
prstom po zraku, po mizi, po hrbtu
očka/mamice/bratca/sestrice. Če imate doma zdrob, drobni pesek, mivko ipd., ga
nekaj stresi na pladenj in vadi zapis tudi na pladnju.
3. Zapis števila 2 v zvezek s kvadratki (zvezek medo)
- Čez celo stran naredi veliko mavrično število 2 (starši s svinčnikom napišete število
2 v zvezek, učenci ga z barvicami prevlečejo). Okrog velike dvojke zapiši še nekaj
dvojk. Pri zapisu pazi na smer zapisa, piši z eno potezo.
- Na novo stran nariši množico z dvema članoma po lastni izbiri (jaz sem narisala
listka). Vadi zapis števila 2 čez dve vrstici in eno vrstico. Pazi na natančen zapis od
črte do črte, spuščaj po en kvadratek presledka med števili in vrsticami.
- V pomoč imaš spodaj PRIMER ZAPISA V ZVEZEK.

ŠPORT
IGRA Z BALONOM
Pri športni vzgoji boš danes potreboval balon in pa pomoč staršev ali bratcev oziroma
sestric.
1. Igra: Pihanje balona
Igraj se, da pihaš balon, pihaj toliko časa, da postane balon zelo velik in poči. to
nekajkrat ponoviš
Učence razdelimo na štiri barve: Rdeče, Zelene, Modre in Rumene. Vsaka barva ima
“dom” v enem kotu igrišča. Določimo barvo, ki bo imela 1 minuto časa za lovljenje
ostalih. Ujete učence odvedejo v svoj dom, kjer počakajo do konca igre. Po minuti
lovljenja preštejemo, koliko učencev so ujeli. Nato lovi druga barva… Katera barva je
bila najbolj uspešna (je ulovila največ učencev).
2. Igre z balonom
- odbijaj balona v zrak z raznimi deli telesa (koleno, glava, komolec …),
- podajaj balon v paru s starši (težje: dva balona hkrati),
- podajaj balon v paru samo z nogo (samo z glavo, samo komolci, samo koleni),
- drži balon (na hrbtni strani dlani, na dveh prstih, na kazalcu),
- nošenje balona v paru (z glavama, s hrbti, z boki …).
3. Igra: Hrošč se žoga
Uleži se na hrbet, noge in roke drži v zrak. Balon poskušaj obdržati v zraku čim dlje.
Za odbijanje lahko uporabiš roke in noge, ne smejo pa se premikati.

SPOZNAVANJE OKOLJA
OPAZOVANJE GOZDA
Za delo v tem tednu boste morali v gozd. Vse tri ure spoznavanja okolja, se bodo
navezovale na vaš sprehod po gozdu. Sprehajajte se, poslušajte ptice, opazujte
drevesa, polže, mravlje ... naravo. Še posebej lepo je v gozdu jeseni, ko pisano listje
šumi pod nogami. Naredite si drevesni dež, okepajte se z listi! S seboj vzemite
košarico in nabirajte gozdne plodove in liste dreves. Naberite čim več drevesnih
listov, ki naj se med seboj razlikujejo po barvi, dolžini peclja, velikosti in tudi vrsti.
Pobrskajte med listjem, našli boste tudi plodove. Vse dajte v košarico in odnesite
domov. Vse naloge, ki so predvidene za delo doma, lahko opravljate že v gozdu.

DREVESNI LISTI – razvrščanje, urejanje



Jesenski listi

1. Opazovanje
Opazujejo, tipajo, pihajo v liste, se z njimi pahljajo ...
Primerjajo liste med seboj. Vzamejo dva različna lista in ugotavljajo, v čem se lista
razlikujeta in v čem sta si podobna.
Ugotavljajo, koliko je katerih listov in povedo: Katerih listov je več? Katerih listov je
manj? Ali je katerih listov enako?
List zmečkajo in povonjajo.

2. Razvrščanje
Razvrščajo liste: po barvi, glede na vrsto drevesa. (enako drevo / različna barva
listov)

3. Urejanje
Urejajo liste: po dolžini peclja, dolžini lista, glede na spreminjanje barv jeseni ...
- Izberejo dva različna lista in jih po opazovanju narišejo v zvezek s srnico.

