PONEDELJEK, 21. 12. 2020
SLOVENŠČINA
BESEDO SESTAVLJAJO GLASOVI
1. Danes bomo vadili GLASOVE v besedi.
Najprej si oglej abecedo z glasovi. Klikni na spodnjo povezavo.
https://www.youtube.com/watch?v=epMwHWCot8g&t=41s

2. Sedaj pa si oglej in vadi glaskovanje besed še sam. Zopet klikni na spodnjo
povezavo.
https://www.youtube.com/watch?v=j1vvHZrR5PQ&t=2s

3. Sedaj pa odpri SDZ za slovenščino na str. 74.
- Poimenuj sličico.
- Glaskuj besedo, tako kot si glaskoval v Božičkovi delavnici.
- Določi prvi in zadnji glas.

MATEMATIKA
ZNAK MINUS
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.
Po posnetku (preden se lotiš zapisa v zvezek in nalog v SDZ) naredi krajši odmor
(igralni odmor ali odmor za malico).
POVEZAVA DO POSNETKA: https://youtu.be/kulqPkP6heU

ODMOR

2. Zapis v matematični zvezek MEDO
Pri zapisu v zvezek si lahko pomagaš s posnetkom. Lahko pa pokukaš v prilogo
spodaj.
PRILOGA: Zapis v zvezek MEDO

3. SDZ za matematiko - str. 73
Po navodilih, ki si jih slišal v posnetku, reši nalogi na strani 73.

ŠPORT
TELOVADIMO Z JUVIJEM
Danes ti bo pri športu pomagal JUVIJ.
Odpri spodnjo povezavo in telovadba se prične. Pa veliko zabave!
https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM

SPOZNAVANJE OKOLJA
ZIMA
1. SPREHOD
Spomnimo se našega jesenskega sprehoda v naravo in ponovimo, kaj smo videli
takrat, ko ste v gozdu nabirali plodove in liste. Zdaj lahko sprehod ponovite v zimskih
razmerah in opazujete spremembe. Pogovorite se:
- Kakšno je danes vreme?
- Kako ste oblečeni?
- Izberi si listnato drevo. Je na drevesu listje? Kakšno je? Na drevesu ali pod njim
poišči plod.
- Poišči drevo z iglicami. Kakšne barve so iglice?
- Na sprehodu tipajte zmrznjeno zemljo, poiščete zamrznjeno lužo, drsalnico ...
- Otipamo zmrznjene veje grmov in dreves, opazujemo ledene sveče...
- Opazujemo živali. Jih bomo videli? Katere? Morda bomo opazili njihove sledi.
- Pogovarjajte se, kako živali preživijo zimo.
2. POGOVOR
Zima! Uradno je prvi zimski dan 21. decembra. To je malce pred božičem. Štiri
dni, preden pride Božiček in ko praznujemo božič (25. decembra). To si
boste lahko zapomnili, kajne? Traja pa vse do 21. marca, ko nastopi pomlad. Na prvi
zimski dan je noč najdaljša, dan pa najkrajši. Nato pa se postopoma dnevi začnejo
daljšati; do 21. marca, ko bosta noč in dan enako dolga. Temu rečemo pomladno
enakonočje.
Kaj je torej največja značilnost zime?

Prva in najopaznejša značilnost je seveda ta, da so temperature zraka nizke. Zato se
moramo seveda obleči. Nosimo debelo zimsko jakno ali plašč, pa kapo, rokavice,
šal. V primerjavi s poletjem smo zelo oblečeni.
Zaradi nizkih temperatur pozimi tudi zapade sneg. Manj je dežja, to pa zato, ker
dežne kapljice dejansko zmrznejo in ravno to je sneg. Sneg prekrije ceste, polja,
travnike, gozdne poti.
Zima je čas, ko narava počiva. To je glavna značilnost zime. Na poljih, zelenjavnih
vrtovih ni ničesar. Zemlja počiva, sadje in zelenjava sta dozorela jeseni in poleti; zdaj
pozimi pa bi lahko rekli, da travniki, polja in njive spijo. Da si naberejo moči za
pomlad, ko bo zemlja ponovno v polnem zagonu.
Podobno kot narava tudi živali pozimi precej počivajo. Ene bolj, druge manj – sicer
pa zato, ker ni na poljih in drevesih sadežev; imajo gozdne živali tudi manj hrane.
Zato jim lovci hrano nastavljajo.
Ne samo lovci, tudi drugi ljudje nastavljajo ptičkom in drugim živalim hrano; se
strinjate? Sicer pa živali same vedo, da bo pozimi manj hrane, zato si jo številne
naberejo in skrijejo v svoja skrivališča in brloge že jeseni.
Ker je pri nas mrzlo, nekatere živali dobesedno zapustijo domove in gredo v toplejše
kraje. Med njimi so na primer ptice selivke. Medved, polh, svizec, močerad in druge
živali pa pozimi zelo počivajo, pravimo jim zimski zaspanci.
Živali pozimi počivajo, zniža se jim telesna temperatura, imajo manj energije, so bolj
lene, manj tudi jedo in seveda skoraj nikjer jih ni videti. Kot bi mi na primer ves dan
počivali v naših posteljah.
Ker je pozimi hitro tema (že okrog pete ure popoldne), ljudje v zimskem času manj
tekajo naokrog, zaradi nizkih temperatur, se pa tudi bolj zadržujejo v domovih, ki so
seveda ogrevani. Zato je zima čas, ko tudi pijemo več čajev in jemo več juh ter tople
hrane, da se ogrejemo.
Kar se tiče hrane, uživamo tisto hrano, ki smo si jo pripravili v poletnem in jesenskem
času. Pravimo, da uživamo ozimnico. Kaj spada med ozimnico? So to marmelade,
kisle kumarice, vložena paprika, razne omake, ki smo jih pripravili jeseni? Pa sadje, ki
je v kleti in smo ga pobrali prav tako poleti in jeseni? To so pri nas na primer hruške,
jabolka, kaki. Ti sadeži so zelo trpežni in ostanejo v kleti tudi po več mesecev. Od
zelenjave pa je za ozimnico primeren tudi krompir. Zelje in repo smo jeseni skisali,
zato sta kislo zelje in kisla repa redno na naših krožnikih v zimskem času.

Številni ljudje naravnost obožujejo zimo. Mednje spadajo ljubitelji zimskih športov. To
je seveda zelo priljubljeno smučanje, pa bordanje. Kaj še? Drsanje, pa kepanje,
izdelava snežakov, sankanje. A tudi vi radi izdelujete snežake? Sicer pa so tudi zimski
sprehodi nekaj čudovitega. Pozimi so zimski športi tudi po televiziji. Tudi vi radi
gledate smučanje po televiziji? Kaj pa smučarske skoke? Navijate za naše športnike?

POVZETEK:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/letni-casi/zima/dejstva-zima

ZABAVNO:


https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/letni-casi/zima/zima-v-naravi



https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/letni-casi/zima/zima-v-gorah

