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Za prvo igro boš potreboval igralno kocko
.
Za drugo nalogo pa potrebuješ manjšo žogico (če je nimaš, lahko pripraviš
tudi kakšen drugi manjši premet), mama pa naj ti posodi lonček ali kozico.

ŠTAFETNE IGRE
1. Igra: Vrzi kocko
Na tla, v prostoru, kjer boš izvajal naloge športa, postavi kocko. Nato teči po
prostoru in ko prideš do kocke jo vržeš.
Če vržeš:
Eno piko, pomeni STOJ. Ustavi se in moraš sredin gibanja .okameneti
Dve piki, pomeni SKOČI.
Tri pike, pomeni SEDI.
Štiri pike, pomeni LEZI.
Pet pik, STOJIŠ NA ENI NOGI
Šest pik, pomeni DELAJ, KAR HOČEŠ.
To igro večkrat ponoviš
2. Naloga : Štafetne igre
Vsako igro igramo dvakrat.
Na eno stran prostora postavi posodico, ti se pa postavi na nasprotno stran.
Tek okoli posodice
Tečeš okrog posodice, ki je postavljena na drugi strani in se poskušaj čim hitreje
vrniti nazaj.
Po vseh štirih naprej in nazaj
Po vseh štirih greš naprej do posodice in zadenjsko po vseh štirih nazaj.
Žogico v posodico
Čim hitreje stečeš do posodice, vanjo položiš žogico ter stečeš na startno mesto,
se dotakneš stene, stečeš nazaj po žogico in se ponovno vrneš na start.
Poskoki po eni nogi
Ponovi prejšnjo nalogo, le da sedaj skačeš po eni nogi
Zadeni cilj
Poskušaj žogico vreči v posodico, mečeš 3x
S teboj se lahko igrajo družinski člani. Kdo bo prvi?

GLASBENA UMETNOST

PESEM: RDEČE JABOLKO

Pogovarjamo se o jabolku, ki smo ga nalepili v zvezek- srnica, kot sadje. Otroci
odgovarjajo na vprašanja, ki jih zastavljamo starši:
-

Kje raste jabolko? Kako se imenuje drevo na katerem raste?
Ali rastejo jablane v sadovnjaku ali vinogradu?
V katerem letnem času zraste? Si že slišal, da pripravljamo v jeseni ozimnico?
Kako lahko pripravimo jabolka za ozimnico? (krhlje, sok, jabolka v zabojčkih…)
Ali imaš rad jabolko? Zakaj?
Kakšna jabolka si že videl? (barva)
Danes se boš naučil novo, čisto kratko pesmico z naslovom, Rdeče jabolko,
kasneje pa naj ti jo kdo prepiše v zvezek- ptiček.

RDEČE JABOLKO
RDEČE JABOLKO VISI,
TAM NA DROBNI VEJICI,
EN, DVA, TRI,
NESEL BI GA MAMICI.
Pesmico se boš naučil s pomočjo odmeva. Mamica prebere, ti ponavljaš za njo.
Najprej prva vrsta, prvi dve...Spreminjaš lahko hitrost izvajanja: počasi in hitro.
Spreminjaš lahko jakost glasu: tiho in glasno.
Ko pesem obvladaš, pa se lahko poigraš tudi tako, da posamezne besede poudarjaš,
Vsako drugo besedo glasneje izgovoriš, ali povlečeš…ker je pesem izštevanka, jo
lahko uporabiš tudi pri igri z bratcem/ sestrico.
Zdaj pa boš pri izštevanki uporabil tudi lastna glasbila, se spomniš katera so?
Ploskanje, tleskanje, trkanje z rokami, prstki, topotanje z nogami, udarjanje z rokami
po kolenih.

Pri izvajanju izštevanke lahko uporabljamo lastna glasbila ali pa glasbila iz mamine
kuhinje: kuhalnice, žlice, sklede…, ki jih imenujemo tudi zvočila. Ponovi večkrat,
vsakokrat malo drugače, po svoje.
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Pesmico naj prepiše mama, ti pa pod njo nariši eno veliko rdeče jabolko, ki visi na
veji (ne riši razpredelnice!!!)

SLOVENŠČINA

UTRJEVANJE (začetni in končni glas)

Danes bomo utrjevali začetni in končni glas v besedi.
1. Najprej si oglejte PTT - SLJ predstavitev, ki je pod datoteko SREDA, 25.11.
Poslušaj razlago (klikni na zvočnik) in naredi vaje.
2. V zvezek napiši naslov VAJA in nariši razpredelnico.

VAJA
ZAČETNI GLAS

H

KONČNI GLAS
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3. Iz reklam izreži 5 slik (predmet, hrana…) in jih prilepi v levi stolpec (enega pod
drugim).

4. Vsako sliko poimenuj ter povej prvi in zadnji glas. Tvoji starši naj ti pomagajo za
glas zapisati črko. (En primer je že narejen. Tega ni treba prepisat.)
Starši zapišite črko, ki jo otrok pove, četudi je le-ta napačna.
!!! TO NALOGO JE POTREBNO ODDATI – slikati in poslati učiteljici še isti dan.
(sreda 25. 11. 2020 do 20. ure).

MATEMATIKA

ŠTEVILO 4

1. Video razlaga snovi
Ogledali si boste posnetek. Ker boste med posnetkom tudi vi sodelovali, potrebujete
nekaj pripomočkov. Preden si ogledate video, PRIPRAVITE:
 pokrov škatle ali pladenj (lahko tudi krožnik);
 zdrob (tega lahko nadomestite z mivko, drobnim dekorativnim peskom,
sladkorjem …);
 matematični zvezek s kvadratki- MEDO;
 peresnico.
Poglej si učiteljičino razlago v videu na spodnji povezavi in sledi navodilom. Poskušaj
sodelovati in odgovarjaj na učiteljičina vprašanja. Zapis v zvezek (glej PRILOGO) naredi
po končanem posnetku.
POVEZAVA DO POSNETKA: https://youtu.be/xOzrEs6WB6M

2. Zapis v zvezek – matematični zvezek MEDO
PRILOGA: ZAPIS V ZVEZEK MEDO

