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➢ Igramo se z glasovoma S in Š
•

Poišči besede na glas S: KAJ HOČE OREL?
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/s/kaj-hoce-orel

•

Razvrsti besede, ki imajo glas S na začetku, koncu in na sredini: KJE V BESEDI JE GLAS S:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/s/kje-v-besedi

•

Klikni na sliko, če slišiš glas S:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/s/poisci-sliko

•

Poišči besede na glas Š: KAJ HOČE OTO?
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/ss/kaj-hoce-oto

•

Razvrsti besede, ki imajo glas Š na začetku, koncu in na sredini: KJE V BESEDI JE GLAS Š:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/ss/kje-v-besedi

•

Klikni na sliko, če slišiš glas Š:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/ss/poisci-sliko

•

LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: str. 44., 45., 46., 47. roza polje zgoraj ( glasovi).
Poimenujejo sličice. Glaskujejo besedo za posamezno sličico, določijo mesto glasu S (str. 44., 45),
na str. 46., 47., mesto glasu Č v besedi. V okencih ob sličici označijo mesto glasu C oz. Č z rumeno
oz. napišejo besedo s svinčnikom – črko S (str.44., 45.) oz. črko Š (str. 46., 47.) poudarijo z rdečo.

➢ Velika tiskana črka S in Š
OGLEJ SI PRAVILNO POTEZNOST ZAPISA ČRKE S IN Š:
•

POTEZNOST PISANJE VELIKE TISKANE ČRKE S:

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/s/poglej-kako-napisemto-crko
•

POTEZNOST PISANJE VELIKE TISKANE ČRKE Š:

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/ss/poglej-kako-napisemto-crko

• KLIKNI – POIŠČI ČRKO S:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/s/poisci-crko
• KLIKNI – POIŠČI ČRKO Š:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/ss/poisci-crko
• KLIKNI NA BESEDO, KI IMA ČRKO S:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/s/poisci-besedo
• KLIKNI NA BESEDO, KI IMA ČRKO Š:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/ss/poisci-besedo

GLAS IN ČRKA S, Š

V ZVEZEK NAPIŠI NASLOV
PREVLEČEŠ S 5
RAZLIČNIMI
BARVICAMI

S

Š

S S S…
Š Š Š…
•

zapis velike črke S in Š – s 5 barvicami,

•

pisanje črke S, Š čez dve vrsti.

•

Napiši nekaj besed, ki imajo črko S, Š . Črko S in Š v besedi napiši z rdečo barvico.

•

LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: zapis in branje črke S, str. 44., 45 - Preberi in nariši.
BERI besede pri nalogi s peresom (str. 44) in BERI povedi pri nalogi z zvezdico (str.45.)

•

LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: zapis in branje črke Š, str. 46., 47. – Vpiši črke v
ustrezna okenca. BERI besede pri nalogi s peresom (str. 46.) in BERI povedi pri nalogi z
zvezdico (str.47.)

•

V ZVEZEK PREPIŠI 4 POVEDI (2 povedi pri zvezdici na str. 45 in 2 na str. 47)

SPO
• PONOVIMO - Prazniki:
Vodimo pogovor, npr. Kaj pomeni beseda praznik?
Katere praznike poznaš?
Kako praznujemo praznike?
Katere praznike imaš najraje? Zakaj?
• Opišemo velikonočno praznovanja in praznike.
Zakaj in kaj smo praznovali ter kako? Smo počeli kaj posebnega kar je
značilno samo za te praznike?
• Pogovorimo se, kako praznujemo v šoli rojstne dneve otrok. Kako to
naredimo? Poudarimo, da je pomembno, kako voščimo slavljencu za rojstni
dan (prijazno voščilo, pogled v oči, stisk roke – ko ni KORONA VIRUSA!).
Zapojemo pesmico.
• Pred nami pa so še eni prazniki oz. dva praznika, ki ju bomo danes spoznali.
To sta Dan boja proti okupatorju in praznik dela – 1. maj.
Zakaj in kako praznujemo ta praznika ter kaj pomenita?
27. april- Dan upora proti okupatorju
Poglejte si filmčka in se pogovorite.
https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s
https://www.youtube.com/watch?v=BenxAUePQB4

Praznik dela (znan tudi kot prvi maj) je mednarodni praznik delavstva, ki ga
1. maja vsako leto praznujejo v večini držav sveta. Delavci so si izborili več
pravic in 8-urni delavnik.
Za ta dva praznika se postavijo mlaji in kurijo kresovi.
Zapis v zvezek:
27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
1. MAJ – PRAZNIK DELA
Otroci narišejo mlaj z zastavo in kres.

ŠPORT
OPONAŠANJE PREDMETOV, OSEB, ŽIVALI
1. Razgibaj se s ŠKRATKOVO JOGO: https://youtu.be/jvy5Q7UzTRE
2. Posnemaj različne živali, predmete, osebe:
-

skakljaj kot kužek, ki ga boli tačka;
plazi se kot polž;
zvijaj se kot deževnik;
racaj kot raca;
skoči kot žaba, ki skuša pri tem ujeti muho,
skoči kot mačka skoči na miš,
hodi kot tjulenj, kot rak;
brcaj kot divji konj;
leti kot metulj, ki pristane na eni roži, nato odleti na drugo;
pretegni se kot maček, ki se je ravnokar zbudil;
valjaj se kot pujsek po blatu …
si avion, ki je vzletel;
bodi robot, ki sesa preprogo;
si balon, ki ga počasi napihujejo in na koncu poči;
si jezni velikan;
prestrašen palček;
čarovnica na metli;
pošast …

3. Za zaključek pa se z ribičem Pepetom podaj okrog sveta in zapleši…..,
https://youtu.be/zZ6BajCsFfA

JUHUHU! PRVOMAJSKE POČITNICE SO TU!

