PETEK, 11.12.2020
MATEMATIKA
ZNAK PLUS
1. Video razlaga snovi
Poglej si učiteljičino razlago v videu na spodnji povezavi in sledi navodilom. Poskušaj
čim bolj sodelovati in odgovarjaj na učiteljičina vprašanja.
Zapis v zvezek (glej PRILOGO) in naloge v SDZ naredi po končanem posnetku.
POVEZAVA DO POSNETKA: https://youtu.be/hYid2rjv_MY

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

3. SDZ za matematiko – stran 65
Reši naloge v SDZ na strani 65 po navodilih v posnetku.

SPOZNAVANJE OKOLJA

KAKO PREŽIVIM DAN IN TEDEN?
Ponovimo, kako preživimo dele dneva:

DELE DNEVA PREŽIVIMO RAZLIČNO.

Otroke povprašamo ali poznajo imena dni v tednu – jih naštejejo. Nato jih
sprašujemo (odgovarjajo še za čas pred šolanjem od doma):
Ali vse dni v tednu hodimo v šolo? Kdaj ne? Otroci odgovorijo, da ob sobotah in
nedeljah ne hodimo v šolo. Povemo:

TEDEN IMA SEDEM DNI.

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

Otroke povprašamo kateri dan je danes? Kateri je bil včeraj in kateri bo jutri? Otroci
imena dni vadijo večkrat, dokler jih ne znajo našteti po vrsti.

VSAK DAN PREŽIVIM DRUGAČE
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

Preglednico bomo izpolnjevali en teden. Lahko jo natisneš, lahko pa ti jo starši
narišejo v zvezek s srnico. Izpolnjevati začneš danes (petek).

IZPOLNJEVANJE PREGLEDNICE: VSAK DAN NARIŠI ZNAK ZA DEJAVNOSTI, KI SI
JIH TA DAN IMEL/A. ZNAKE SI IZMISLI SAM/A. ZA ISTO DEJAVNOST UPORABLJAJ
ENAK ZNAK.

NPR. POUK V ŠOLI (na daljavo) – SVINČNIK, IGRA NA IGRIŠČU – GUGALNICA,
NOGOMET – ŽOGA, GLEDANJE TELEVIZIJE – TELEVIZIJA, KOSILO, UMIVANJE…
Vsak dan sproti pregledamo preglednico, se pogovorimo o opravljenem delu, npr. Kaj
si delal včeraj? Kaj si delal najprej, kaj potem ...

GLASBENA UMETNOST

RITMIČNA SPREMLJAVA
Danes se bomo poigravali z ritmom. Ritmično spremljavo pesmi si lahko zamislimo na
več načinov. Najprej si oglej posnetek na sledeči povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=9S4aUlyDAMk
Kot instrument boš uporabil plastični lonček ali okroglo plastično embalažo.
Postopoma se nauči najprej prvi ritem. Ob gledanju poskusi tudi ti izvesti ritem, ki ga
izvaja glasbenik Jaka. Prvi ritem uporabi pri pesmi Kuža pazi, Ringa raja ali pri
Abraham ma sedem sinov:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1

Če želiš, si lahko izziv otežiš tako, da si izbereš še kako drugo pesem ali se naučiš
nov ritem.

SLOVENŠČINA
MOJ MEDVEDEK
1. Najprej se boš igral eno igro - Katera igrača je to?
- Potreboval boš vrečo, v katero boš dal 3 manjše igrače. Starši ne smejo videti,
katere igrače si dal v vrečo.
- Z roko otipaj igračo in jo poskušaj opisati (Ima štiri kolesa. Je kovinska. Na strehi
ima lučke… )
- Starši poskušajo ugotoviti za katero igračo gre.

2. Pripravi se na poslušanje posnetka. Posnetek najdeš na spletni strani Lilibi / egradivo / Slovenščina 1. del / str. 72 ali na spletni povezavi: https://folio.rokusklett.si/?credit=LIB1SDZSLO1&pages=72-73


Prvo poslušanje:

Tudi Marko ima svojo igračo. To je medvedek. Opisal ga je in opis tudi posnel.
Prisluhni mu.


Po prvem poslušanju ustno odgovori na vprašanja:

Ali ti je bilo besedilo všeč?
Kaj si si zapomnili?
Čigav je medvedek?
Kakšne barve je medvedek?
Kateri so sestavni deli medvedka?
Kaj naredi Marko zvečer z medvedkom?


Drugo poslušanje

Pozorno poslušaj besedilo in si poskušaj zapomnit čim več podatkov.


Po drugem poslušanju reši naloge v SDZ – ju na str. 72.

Dobro si poglej, kaj pravijo piktogrami pri navodilih. Starše prosi, da ti jih preberejo.

3. Poišči svojo najljubšo igračo in jo shrani na prav posebno mesto. Naslednjič jo boš
pri uri slovenščine potreboval.

