SREDA, 3. 2. 2021
SLOVENŠČINA
VELIKA TISKANA ČRKA E
1. Pozorno poslušaj besede, ki ti jih bodo prebrali starši.
- Pri besedi, ki ima glas E, zaploskaj.
- Besedo glaskuj.
- Določi mesto glasu v besedi (na začetku, sredini ali koncu).
Besede: META, LILI, PEK, ENA, SLON, LETALO, TINE, PETER.

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

3. Vadi pisanje črke E po zraku/po klopi/po hrbtu starša/na papir/v zdrob …

4. V zvezek kuža PIKI nariši mavrično črko čez celo stran. Prevleci jo z različnimi
barvicami. Pazi na ustrezno poteznost – črko E začnemo pisati zgoraj - naredimo
navpično črto navzdol, prekinemo, ter od zgoraj navzdol naredimo od leve proti desni
tri vodoravne črte – kot pri glavničku).
Na isto stran nariši predmet, ki se začne na glas E.

PRILOGA: MAVRIČNA ČRKA E

4. Na naslednjo stran v zvezku zapiši čez dve vrsti velikih tiskanih E. Pazi na razmik.
Vmes postavljaj prst. Piši počasi in natančno, od črte do črte.

MATEMATIKA
RAČUNAM DO 6
1. ZOOM
Za današnji ZOOM potrebuješ:
- kartončke/lističe s števili od 1 do 6, ki si jih izdelal v ponedeljek (glej sliko spodaj)

OPOMBA: Učence, ki se ZOOM srečanja ne bodo mogli udeležiti, bodo računanje
povadili s pomočjo priloge PPT – RAČUNAMO S SNEŽAKI.
Prilogo boste našli pod današnjimi navodili. Na razpolago bo po ZOOM-u.

2. Samostojno računanje v SDZ 2
Reši naloge v SDZ 2 za matematiko na strani 19:
Prva naloga
Preberemo navodilo.
Učenec si vsako sliko dobro ogleda in jo ubesedi (opiše). Pove računsko zgodbo
(kaj je bilo na začetku, kaj se je zgodilo, kaj nas zanima).
Pod sliko zapiše račun in ga izračuna.

Druga naloga
Učenci izračunajo račune samostojno.

LIKOVNA UMETNOST (2 URI)
Slikanje: MAČJE MESTO
1. Prejšnji
- Kaj
- Kje
- Kaj

teden smo v šoli spoznali pravljico mačka Murija, zato se hitro spomnimo:
je počel?
se je potikal?
vse je videl v mestu?

Če se pravljice ne spomniš, si lahko ogledaš posnetek ali prisluhneš radijski igri
(povezavo do radijske igre imaš na koncu).
Pravljica je v 4. delih, za našo današnjo likovno nalogo pa je najpomembnejši del, ki
je na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=goF9XmV0fGY&ab_channel=Gledali%C5%A1%C
4%8DeKoper do 1:50
2. RAZMISLI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA:
-

Kaj misliš? Ali so mačje hiše kaj podobne našim hišam?
Kakšno hišo bi si želel, če bi bil maček? Mogoče okna na hišah niso takšna kot
naša, kaj pa dimnik?

3. Likovna naloga:
Nariši eno hišo, ki si si jo zamislil in bo sestavni del mesta mačka Murija. Hiša je lahko
gostilna, slaščičarna, prodajalna kruha, oblek, obutve, pokrival, frizerski salon… Najprej
bomo z svinčnikom in nato s črnim flomastrom narisali hišo. Nastala bo risba.
Potem bomo to risbo z barvicami pobarvali. Nastala bo slika, saj bo na likovnem izdelku
prevladovala barva. Fasada hiše naj bo svetlejša, da pridejo detajli do izraza.
Potrudili se bomo, da bomo ilustracijo upodobili čisto po svoje, tako kot jo sami
doživljamo ...
Učence spodbujamo k risanju detajlov, k vztrajnemu barvanju in risanju tekstur in
drugih podrobnosti na posamezne ploskve. Hiša naj bo v velikosti lista A4.
Po vrnitvi v šolo učenci prinesejo hišo s seboj, ker bomo na oglasni deski sestavili Mačje
mesto.
Na koncu ne pozabimo pohvaliti prizadevnost otroka, domišljijo in vztrajnost… Pozorni
smo, da opazimo in omenimo dobre posebnosti likovnega izdelka.
*Na povezavi imaš radijsko igro Mačka Murija. Če želiš, ji lahko prisluhneš kar med
ustvarjanjem: https://www.mojvideo.com/video-macek-muri/6d7843be3994801fd427

ANGLEŠČINA
Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni predmet angleščina, kliknite na spodnjo povezavo,
kjer boste dobili naloge za ta predmet.

Povezava: http://anjadobiobisketja.weebly.com/

Če pa imate kakršnokoli vprašanje za učiteljico Anjo, jo lahko kontaktirate na sledeči e-naslov:
anjadobiobiske@gmail.com

