1. D (24. 4. 2020)

SLJ
OBRAVNAVA VELIKIH TISKANIH ČRK S IN Š
- Učenci iščejo besede, ki se začnejo, končajo in imajo na sredini glas S.
(za popestritev naloge kliknite na povezavo in razvrstite besede glede na mesto, kjer glas
slišite)
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/s/kje-v-besedi

-

V DZ, str. 44, 45 na modri podlagi, poimenujte sličice in pobarvajte mesto, kjer se
nahaja glas S v besedi.

-

Je glas S v besedi?

-

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/s/poisci-sliko

-

Zapis črke S.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/s/poglej-kakonapisem-to-crko

DZ, str. 4
Prejšnji teden ste ugotovili, da je črka Č podobna črki C, le da ima strešico. Ima tudi črka S
sebi podobno črko? (ugotovijo, da je to črka Š)
-

Tako kot pri črki S, tudi pri črki Š iščite besede, ki imajo Š na začetku, sredini in
koncu besede. Na spodnjih povezavah pa si popestrite obravnavo nove črke.

-

Kje v besedi je Š?
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/ss/kje-v-besedi

-

V DZ, str. 46, 47 na modri podlagi, poimenujte sličice in pobarvajte mesto, kjer se
nahaja glas Š v besedi.

-

Poiščite sliko, kjer je glas Š.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/ss/poisci-sliko

-

Zapis črke Š (STREŠICA SE NE DRŽI ČRKE)
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/ss/poglej-kakonapisem-to-crko

Delo v zvezku
Kot pri črkah C in Č naj vam starši zapišejo črki, vi pa jih prevlecite z barvicami. Nato spodaj
vadite zapis črk, besed in povedi.

SIN ŠEST PEŠEC SIMON
SANJA JE STARA ENO LETO.
AVTO IMA ŠTIRI KOLESA.

SPO
Pred nami so prvomajske počitnice. Praznovali bomo dva državna praznika. Tema je
prvošolcem zelo tuja. Skupaj si oglejte filmčka na povezavah in jim kolikor jim lahko, čas iz
preteklosti približajte.
Letos bo praznovanje potekalo drugače kot je v preteklih letih. Pogovorite se o prižiganju
kresov na večer pred praznikom dela, ter postavljanju mlajev.

- DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (27. 4.)
https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s

- PRAZNIK DELA (1. maj)
https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM

Delo v zvezku
Napišite naslov

1. maj – PRAZNIK DELA

Narišite simbole tega praznika

KRES
MLAJ

Viri:
Spletna povezava

https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYms
https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM

ŠPO
1. Razgibaj se z gimnastičnimi vajami s trakom iz blaga ali papirja (glej prilogo).
2. Pripravi si prostor v stanovanju (najdaljši) ali v naravi. Za to potrebuješ škatle ali
tulce, papirnate trakove ali trakove iz blaga, vrvico.
Vsako vajo 3x ponovi oz. jo izvajaj eno minuto.
- Hodi na mestu, tempo hoje stopnjuj do hitre hoje na mestu.
- Hodi z dolgimi koraki v eno smer (tja), s kratkimi koraki nazaj.
- Hodi po prstih v eno smer (tja), po petah nazaj.
- Teci hitro, s pospeševanjem v eno smer, počasi nazaj.
- Hopsaj v eno smer in nazaj.
- Teci po prostoru slalom med škatlami ali tulci tja in nazaj.
- Preskakuj papirnate trakove ali trakove iz blaga z eno nogo tja, z drugo nazaj.
- Preskakuj papirnate trakove ali trakove iz blaga sonožno tja in čepe nazaj.
3. Za sprostitev hodi po vrvi, ki si jo prej položil na tla, naprej, nazaj, vstran, po
prstih, s križanjem nog. Roki imej odročeni.

GIMNASTIČNE VAJE S TRAKOM IZ BLAGA ALI PAPIRJA

(60 × 5 cm)

Stojimo razkoračno, trak držimo na obeh koncih pred telesom, roki skozi
vzročenje zaročimo. Ponovimo v obratni smeri.

Klečimo, trak držimo na zatilju, priklonimo se tako globoko, da se s čelom
dotaknemo tal.

Klečimo, trak držimo v eni roki, trup sukamo v eno in drugo stran.

Stojimo razkoračno, roki sta vzročeni, v desni držimo trak, odklonimo se v
desno, da se s trakom dotaknemo desne noge. Isto na drugo stran z
drugo roko.

Stojimo razkoračno, trak leži na tleh pred nogama, skakljamo s pomikom
naprej, ko pridemo do konca traku, naredimo obrat in ponovimo v drugo
smer.

Ležimo na hrbtu, trah držimo pred prsmi, dvignemo eno nogo in stopalo
pretaknemo čez trak. Ponovimo z drugo nogo.

Ležimo na trebuhu, trak držimo pred seboj, uleknemo se in visoko
dvignemo trak.

Trak leži na tleh, počepnemo, ga poberemo z desno roko in visoko
dvignemo, nato ga položimo na tla. Ponovimo z drugo roko.

