1. D (3. 4. 2020)

SLJ
-

Učenci iščejo besede, ki se začnejo, končajo in imajo na sredini glas U.

(za popestritev naloge klikni na povezavo in razvrsti besede glede na mesto, kjer slišiš glas U)
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/u/kje-v-besedi

-

V DZ, str. 34, 35 na modri podlagi, poimenujejo sličice in pobarvajo mesto, kjer se
nahaja glas U v besedi.

-

Pogledate postopek zapisa črke U.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/u/poglej-kakonapisem-to-crko
-

Učenci vadijo pravilen zapis v zvezku (po že ustaljenem postopku). Zapišejo 5 besed s
črko U. (Tisti učenci, ki že pišete, lahko napišete še dve povedi. (ne pozabite zapisati
ločilo na konec povedi).
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/u
POIŠČI ČRKO U V BESEDI
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/u/poisci-crko

-

BRANJE BESED Z NOVO ČRKO
Branje glede na bralne sposobnosti otrok

A
B
C

preberite le besede, str. 34
preberite besede in slikopis, str. 34, 35
ob besedah in slikopisu preberite še nalogo z utežjo

(Starši, glede na to, da ne slišim otrok pri branju in ne morem povedati, kdo naj bere katero od
stopenj (A, B ali C), sami ocenite koliko vaš otrok zmore in kaj bo bral.)

SPO
-

Spomnimo se sprehoda in opazovanja narave v tem letnem času.

Katere spremembe ste opazili? (znanilci pomladi, drevesa in grmovje brsti, trava je
ozelenela…)
Katere živali lahko opazimo v naravi? Katere živali so se prebudile iz
zimskega spanja? Katere so se vrnile iz južnih krajev?
Dan je daljši, noč krajša, dnevi so toplejši, ljudje smo pospravili zimska oblačila in obutev…

-

Ljudje opravljajo dela na VRTU IN POLJU. Katera? Pri delu uporabljajo ORODJE.
Katero?

(kopljejo, lopatajo, rahljajo zemljo, sadijo, sejejo, zalivajo,…)

VRT

POLJE

SADOVNJAK
Tudi SADNA DREVESA potrebujejo nego. (obrezovanje, gnojenje) Pri delu potrebujemo
orodje (škarje, nož)
Kakšna pa so sadna drevesa pomladi? (cvetijo)
Opazuj cvetove sadnih dreves pomladi. Kdo jih obletava? (čebele letajo s cveta na cvet in
jih oprašijo) Mogoče veš, kaj bi bilo, če čebele ne bi opravile svoje naloge? (iz cveta se ne
bi razvil plod, ne bi bilo sadja)
Želiš izvedeti več o sadnih drevesih? Klikni na spodnjo povezavo.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/rastline/drevesa-v-sadovnjaku

SEJEMO, SADIMO
Če želimo, da bomo imeli na vrtu zelenjavo, je pomladi čas, da pripravimo gredice in vanje
posejemo semena in posadimo sadike.

SEMENA

SADIKA

NALOGA:
Sejemo in sadimo
Potrebuješ lonček, zemljo, seme ali sadiko. V lonček daj zemljo, vanjo naredi luknjico, v
katero daš seme ali sadiko. Ne pozabi zaliti! Rastlina za rast potrebuje zemljo, vodo, pa tudi
svetlobo.
Lonček postavi na okensko polico in opazuj. Ko bo rastlina dovolj velika, jo lahko vsadiš v
vrt. (nasvet: rast rastline lahko tudi fotografiraš)
ZA MALE RAZISKOVALCE. (če želiš, lahko sam-a narediš poskus)
Potrebščine:

Priprava:

Opazovanje

- Kozarec ali prozorna vrečka na »zip«
- Papirnate brisačke ali toaletni papir
- Semena (sicer so primerna vsa, če imaš, predlagam fižol):
- Manjša škatla (služi kot pokrov)
1. V posodo ali vrečko vstavimo papirnate brisače, med kozarec
in papir pa vstavimo izbrano seme (za vsak slučaj, imamo v
vsakem kozarcu več semen), da lahko opazujemo, kaj se z
njim dogaja. Brisače zmočimo.

2. Postavimo na svetlo mesto (okenska polica)
3. Postopek ponovimo z drugim kozarcem, vendar tega
prekrijemo, da ga zastremo pred svetlobo.
- Kako raste fižol
- Kako raste pokrit fižol
Opazujemo vsaj 10 dni, sproti si lahko rišeš/zapisuješ, kaj opažaš.
Poimenuje vse dele rastline:
- Korenine
- Steblo
- Listi

ŠPO
Vreme je čudovito. Odpravite se na krajši sprehod. Tekajte, poskakujte….uživajte v sončnem
pomladnem dnevu…

Preživite lep vikend v krogu svoje družine!

