TOREK, 6.1.2021
ŠPORT
KOTALJENJE ŽOGE Z ENO ROKO
Potreboval boš:
- žogo,
- plastenke, lahko so tudi jogurtovi lončki
- škatlo
1. Naloga: Igra – Brez dotika
Potrebuješ žogo in plastenke, lahko so tudi jogurtovi lončki. s slednjimi oblikuješ
ozek dolg prostor. Lahko je širši ali pa ožji. Brez dotika moraš žogo skotaliti skozi ta
prostor.
2. Naloga: Zadevanje cilja s kotaljenjem
Pri naslednjih vajah boš prav tako potreboval žogo. Poskrbi, da imaš za izvedbo
današnjih vaj dovolj prostora. Danes boš s kotaljenjem žoge po tleh zadeval različne
cilje. Pri tej vaji potrebuješ plastenke. Plastenke postavi eno pred drugo, med njimi
naj bo pol metra razmaka.
- žogo kotali med njimi tako, da delaš slalomske zavoje. Najprej jo kotali z eno roko,
potem še z drugo. Vajo večkrat ponovi.
- tukaj je že naslednja naloga: plastenke postavi tako, kot so postavljeni keglji pri
kegljanju. Z žogo jih poskušaj podreti. Ti je šlo? Koliko plastenk ti je uspelo podreti
v enem kotaljenju? Ti jih je kdaj uspelo podreti vse naenkrat? Vajo večkrat ponovi,
lahko se ti pridruži tudi kdo od tvojih družinskih članov.
- pri tej vaji potrebuješ škatlo. Škatlo obrni tako, da se lahko žoga s kotaljenjem po
tleh vanjo zakotali. Najprej jo zakotali od blizu, potem pa se od škatle vedno bolj
oddaljuj. Kdaj si bolj uspešen, ko si blizu ali dlje od škatle? Vajo večkrat ponovi,
tekmuj s kom od družinskih članov.
- na koncu pa se preizkusi še v metanju žoge v škatlo. Najprej meči žogo v škatlo od
blizu, potem pa se vedno bolj oddaljuj. Tudi pri tej igri lahko tekmuješ s kom iz
družine.
3. Naloga: Igra Čuvaj
Za to igro prosi nekoga iz družine naj se ti pridruži
Na sredino kroga postavimo plastenko. Ob plastenko se postavi čuvaj (nekdo iz
družine), ki mora paziti, da plastenka ne pade. S kotaljenjem žoge skušaj podreti
plastenko, čuvaj pa ti to skuša preprečiti. Če ti uspe podreti plastenko, postaneš v
naslednji igri čuvaj.

GLASBENA UMETNOST
Glasbena pravljica: BABICA ZIMA

Živali se zelo različno pripravijo na zimo. Nekatere odletijo iz naših krajev, ker jim pri
nas primanjkuje hrane (ptice selivke).
Druge se na zimo pripravijo z debelejšo plastjo maščobe pod kožo, ki jih greje,
nekatere s toplejšo, gostejšo dlako (lisica, volk, zajec…). Nekatere dobijo svetlejšo
dlako, da niso tako vidne v snegu in so tako bolj varne pred sovražnikom (volkom).
Nekatere pa gredo preprosto spat (jež, svizec, polh), ali samo dremat ( medved ,
veverica…). Nekatere živali se samo zakopljejo pod zemljo (mravlje) ali celo otrpnejo
tako, da si znižajo telesno temperaturo (kače, žabe…)
Vsaka vrsta se znajde po svoje in se trudi preživeti najtežji del leta.
Pravljica, ki ji bomo prisluhnili govori o babici, ki sedi v topli izbi (sobi) in plete
živalim tople kožuščke.
Udobno se namesti in se pripravi na poslušanje.
Naslov glasbene pravljice je »Živali pri babici zimi«
https://www.youtube.com/watch?v=hGebIgQlqYM&ab_channel=BuLLeT88

V čem se glasbena pravljica razlikuje od pravljice?
V glasbeni pravljici dogajanje popestri glasba. Ali si prepoznal katero izmed pesmic?
Ali si slišal samo prepevanje pesmic ali si slišal tudi orffova glasbila?
Katere živali je oblekla babica?
Kakšne barve so živalski kožuhi? Zakaj so bele barve?
Ti je bila všeč?

Ni obvezno- SAMO KDOR ŽELI
Na portalu Youtube imaš veliko pravljic z istim naslovom, lahko si ogledaš risanko ali
gledališko predstavo podobno tej, ki si si jo ogledal sedaj. Primerjaj pravljice med
seboj. V čem se razlikujejo?

SLOVENŠČINA
VELIKA TISKANA ČRKA N

PRAVILA PISANJA V 1. RAZREDU:
1. Pazi na pravilno držo svinčnika v roki in pravilno držo telesa.
2. Črke piši natančno in pravilno, od roba do roba ter čez 2 vrstici.
3. Med vrsticami delaj presledke.

1. Pozorno poslušaj besede, ki ti jih bodo prebrali starši.
- Pri besedi, ki ima glas N, zaploskaj.
- Besedo glaskuj.
- Določi mesto glasu v besedi (na začetku, sredini ali koncu).
Besede: TANJA, MIJA, ROBOT, NIK, SLON, NONA, TELEFON, SKIRO.

2. Oglej si poteznost pisanja črke N.
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
Klikni na VELIKE TISKANE črke in poišči črko N

Vadijo pisanje črke N po zraku/po klopi/po hrbtu starša/na papir/v zdrob …

3. V zvezek kuža Piki nariši mavrično črko čez celo stran. Prevleci jo z različnimi
barvicami. Na isto stran nariši predmet, ki se začne na glas N.

4. Na naslednjo stran v zvezku zapiši čez dve vrsti velikih tiskanih N. Pazi na razmik.
Vmes postavljaj prst.

MATEMATIKA

SPOZNAVANJE IN POIMENOVANJE TELES
1. Video razlaga snovi
Poglej si učiteljičino razlago na spodnji povezavi in sledi navodilom. Poskušaj čim bolj
sodelovati in odgovarjaj na učiteljičina vprašanja.
POVEZAVA DO POSNETKA: https://youtu.be/hdmV5zIgeLg
2. Učiteljica ti je v posnetku dala nalogo, da iz predmetov doma narediš 4 skupine:
1. skupina - predmeti, ki imajo obliko kocke
2. skupina - predmeti, ki imajo obliko kvadra
3. skupina - predmeti, ki imajo obliko krogle
4. skupina - predmeti, ki imajo obliko valja
Pri tej nalogi si lahko pomagaš tudi s predmeti, ki si jih pri prejšnji uri uporabil za
sestavljanje gradu.

3. Izdelovanje tabele v matematičnem zvezku MEDO
V zvezek napiši/preslikaj naslov čez dve vrstici (lahko ti pomagajo tudi starši):

TELESA
V prilogi 1 spodaj je tabela, ki jo natisni in izstriži. Tabelo nato prilepi v zvezek
medo pod naslov. Če nimaš možnosti tiskanja, prosi starše, da ti pomagajo tabelo
prerisati in napišejo imena teles (KOCKA, KVADER, KROGLA, VALJ)
Nato pa poišči reklamne letake in revije. Iz njih izstriži predmete, ki imajo obliko
posameznih teles. Poišči po vsaj 3 primere za vsako telo (3 predmeti v obliki kocke, 3
v obliki kvadra, 3 v obliki krogle in 3 v obliki valja). V kolikor nimaš doma revij in
prospektov, lahko predmete tudi narišeš.
Če imaš težave, si lahko pomagaš z rešitvami, ki so v prilogi 2. Vendar poskusi
najprej sam!
Priloga 1: Učni list – tabela

KOCKA

KVADER

KROGLA

VALJ

Priloga 2: Zapis v zvezek medo – REŠITVE

ANGLEŠČINA
Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni angleščine, kliknite na spodnjo povezavo,
kjer boste dobili naloge za ta predmet.
http://anjadobiobisketja.weebly.com/
Če pa imate kakršno koli vprašanje za učiteljico Anjo, pa jo lahko kontaktirate na
sledeči naslov:
anjadobiobiske@gmail.com

