TOREK, 31.3.2020, 1.c, Mojca Potočnik, prof.
MATEMATIKA

➢ RAČUNAMO S TREMI SEŠTEVANCI (ZAPIŠI NASLOV V ZVEZEK)
• preriši in v zvezek nariši še 5 primerov po danem zgledu:

2 + 3 + 5 = 10

3 + 4 + 3 = 10

1 +3+2=6

➢ RAČUNAM - DVA ODŠTEVANCA (ZAPIŠI NASLOV V ZVEZEK)
• Preriši in v zvezek nariši še 5 primerov po danem zgledu:

10 – 3 – 2 = 5

7–2–1=4

5–2–1=2

SREDA, 1.4.2020, 1.c, Mojca Potočnik, prof.
SLOVENŠČINA
•
I

Ponovi in v zvezek napiši vse črke, ki smo se jih učili do sedaj:
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naštej in v zvezek napiši čim več besed, ki se začnejo na črko J in O
zvezek za opismenjevanje str. 30 in 31

LUM
•

Oblikovanje iz slanega testa – ptička ali poljuben motiv!

Navodila najdete na povezavi - https://mojpogled.com/ustvarjanje-z-najmlajsimi-ustvarjanje-sslanim-testom/

Za pripravo slanega testa potrebujemo:
•
•
•
•

100 g moke
100 g soli
cca.1 dl vode
1 jedilna žlica olja

In kako naredimo slano testo? Povsem enostavno!
Vse sestavine odmerimo v večjo posodo in jih zmešamo skupaj, ko se začne delati kepa, slano
testo iz sklede denemo na delovni pult in ga z rokami zgnetemo kot običajno testo. Po potrebi
lahko še malo pomokate delovno površino. Gnetemo dokler ne dobimo gladkega testa.
Pripravljeno! Sedaj potrebujemo le še kakšen pripomoček ali dva (npr.: vilice, zobotrebec,
morda modelček za izdelovanje piškotov, …) predvsem pa veliiiiiko domišljije in zabava in
ustvarjanje s slanim testom se lahko začne. Z rokami enostavno trgamo testo in ga oblikujemo
v željen motiv.

(pečena v pečici na 180°C, cca. 30min – PO ŽELJI LAHKO POBARVAŠ s flumastri,
vodenimi barvicami … ). VESELIM SE TVOJE FOTOGRAFIJE !

ŠPORTNA VZGOJA:
•
•
•
•

tek ob glasbi,
ogrej svoje telo (glava, trup in noge)
PANTOMIMA – s starši se igraj pantomimo ( pokaži živali, poklice, ..)
Za konec se lahko igrate igro GNILO JAJCE ali pa se uleži na hrbet, zapri oči in štej do 10.
Počasi vstani in imej prečudovit dan.

DOPOLNILNI POUK (SLOVENŠČINA)
NA GLAS PREBERI :
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PREPIŠI:
NIKA NIMA KITE.

AVTO NI NOV.

MAMA JE MOJA.

EMA IMA VEJO.

ČETRTEK, 2.4.2020, 1.c, Mojca Potočnik, prof.
MATEMATIKA

➢ ČRTE - ZAPIŠI NASLOV V ZVEZEK
• nariši nekaj črt, ki jih že poznaš
KRIVA ČRTA

RAVNA ČRTA

•

iz črt in likov nariši mesto ali vas PRIMER:

GLASBENA VZGOJA
•

POMLADNA

POMLADNA
PRAV VSE DROBNE PTIČICE
K NAM SO SPET NAZAJ PRIŠLE.
LASTOVICA, KOS IN VRAN,
POJEJO VES LJUBI DAN.
V ZRAKU SE ŠKRJANČKI VESELE,
DA POMLAD JE, ŽVRGOLE.
MRAZ IN SNEG STA ZDAJ ODŠLA,
KONČNO K NAM JE POMLAD PRIŠLA.

POMLAD.MP3

•

•
•

Učenci povedo, katere ptice so omenjene v pesmi. (lastovica, kos, vran in škrjančki).
Pokažemo slike omenjenih ptic. Povemo, da se spomladi vrnejo v naše kraje ptice
selivke. To so ptice, ki so jeseni odletele v tople kraje, ker pozimi doma ne bi imele
hrane. Slike ptic po vrsti razvrstimo pred učence.
Posnetek pesmi poslušamo še enkrat in pokažemo vsako ptico, ko je v pesmi
omenjena.
ZVEZEK: nariši pomlad, ptice (lahko jih prekopiraš in nalepiš) in prilepi besedilo
pesmi.

DDP (ISP)
•

PREBERI IN ZAPIŠI

ČRKE: N, V, I, T, E, J, A, M, K, O
ZLOGI: TI NA JE VI MO
BESEDE: MAMA, TINE, AVTO, OKNO, MATEJA, KAMEN
POVED: TETA MIJA IMA NOVO JAKNO. MITJA NIMA MOTIKE.

PETEK, 3.4.2020, 1.c, Mojca Potočnik, prof.
SLOVENŠČINA
Berem, pišem
•
•
•

Na glas beri besedili v zvezku za opismenjevane na strani 36 (DOM, DELO, VODA, …) in
37 (DEDEK JURE IMA …).
V zvezek prepiši besedilo na strani 37 (označeno z zvezdico) in ga vsaj 2x preberi. Spretni
bralci lahko berete besedilo, ki je označeno z utežjo.
NAREK – zapiši naslov v zvezek. Narek bere nekdo od starejših, otrok zapiše, kakor sliši
(vmes ga ne popravljati!). Kar je narobe se na koncu prečrta in zapiše pravilno. Vso srečo!
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AVA NIMA TETE. TONJA IMA KIVI.
LETALO LETI. EVA IMA KLAVIR.
Želim ti veliko uspeha!

SPOZNAVANJE OKOLJA
• Semena
Če imate možnost, si oglejte različna semena in sadike. Primerjaj velikost semen. Obliko,
barvo,… pri sadikah liste, korenine, velikost,.. Ugotovi razliko med sejanjem (seme) in
sajenjem (sadike). Kaj pa presajanje?
Pogovor: Kaj bi lahko posejali / posadili? Kaj potrebujemo, da bo nova rastlina uspevala?
(seme, voda, svetloba, zrak, zemljo) Kam lahko posejemo ali posadimo sadike? (vrt, polje (več
različnih poljščin), njive (ena vrsta rastline na celi njivi), lončke,…

NAPIŠI NASLOV V ZVEZEK: IZ SEMENA ZRASTE RASTLINA
Kako iz semena zraste rastlina?
•
•

NARIŠI NEKAJ SEMEN
NARIŠI:

➢ potrebuje:
•
•
•

VODO
ZRAK – KISIK
SVETLOBO IN TOPLOTO

• PREVERIMO: potrebuješ: 4 male kozarce za vlaganje (plastični lončki), 1 pokrov, vato,
fižolova semena, alu folija. V kolikor nimaš vate, lahko uporabiš zemljo, fižol lahko
nadomestiš s krešo ali z drugimi semeni.

V vsak kozarec daj vato in nekaj fižolov.
1.
2.
3.
4.

KOZAREC: pusti na svetlobi in topoti in zalij z vodo. Ima vse.
KOZAREC: zapri s pokrovčkom (brez zraka).
KOZAREC: ne zalij (brez vode)
KOZAREC: zalij z vodo in vse ovij v alu folijo (brez svetlobe).

Opazuj kaj se bo dogajalo v kozarcih. Ali rastline za rast res potrebujejo vodo, zrak, svetlobo
in toploto?
Kozarce z vsebino nariši v zvezek, in dodaj znake, (kot so zgoraj) kaj vse ima (vodo, zrak,
svetlobo, toploto). Opazuj in spremembe (po 2 tednih) nariši.

•
-

NAREDI SVOJ VRTIČEK:
izberi seme in ga posej v posodo, vrt …. Skrbi za svoj vrt, zalivaj in opazuj spremembe.
Ko bo rastlina zrastla, pa se lahko fotografiraš in starše prosiš, da nam pošljejo sliko.

ŠPORTNA VZGOJA:
Sprehod v naravi

•

izberi aktivnost v naravi, ki ti je najljubša (sprehod, iskanje storžev, vejic, lovljenje, igra
z žogo, kolebnica, zbijanje kamenčkov..).

