Pripravi si prostor za šolsko delo. Pazi na držo telesa med delom. Med dejavnostmi

SREDA,
15. 4. 2020

NAVODILO ZA DELO ZA 2. razred

in pij

KAJ SO IZDELKI
UČENCA?

.
OVREDNOTIM SVOJE
DELO

Najprej preveri pravilnost reševanja nalog ob besedilu Smreka v DZ
na strani 32 in 33, rešitve najdeš pod tabelo. Poišči tudi ustne
odgovore, ki so označeni z bravo.
-Smopregled reševanja v DZ stran 32
Mala in velika pisana črka j:
in 33.
-Oglej si posnetek -Rešene naloge v DZ stran 43 ter 78, 1.
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
in 2. naloga.
• Klikni na male pisane črke.
-Zapisi v zvezek.
• Odpre se ti tabla in na njej poišči črko j. Nanjo klikni in si
oglej video.
-Diferencicacija: dodatni nalogi za vajo
• Ko si pogledal kako se črka napiše, jo še sam zapiši s
in razvijanje besednega zaklada.
prstom po mizi, zraku.
Po ustaljenem postopku vadi zapis nove črke najprej v DZ stran 34,
nalogi 1. in 2. V zvezek za črke si zapiši kako iz male tiskane črke
- Samovrednoti svoje delo
nastane mala pisana črka in vadi zapis, dve vrstici.
• Enako potem narediš še za veliko pisano črko J. Zapis
najdeš v DZ na strani 78. reši 1. in 2. nalogo.
Tudi veliko pisano črko J zapiši v zvezek in vadi zapis.
-Sedaj se loti reševanja nalog na strani 34.
- Dodatna naloga: 6. naloga: Ker poznamo tudi že veliko velikih
pisanih črk, prepiši besedilo 6. naloge v celoti in s pisanimi črkami
zapiši tudi velike začetnice. ALI
- besede s črko j uporabi v novih povedih.
Danes boš zgibal papir. Pripavi si papir: lahko je reklamni, barvni, - Izdelek iz papirja.
bel A4… naj na bo pretenek, ne predebel. Ravno pravšnji. Na voljo -Samovrednoti svoje delo
imaš dva izdelka, ki ju boš preizkusil v vetru in brezveteju. Prvi je
»HELIKOPTER«, drugi pa »VETRNICA«. Pod tabelo imaš načrt.
Pozoren bodo na to, kakšno obliko lista si moraš pripraviti:
pravokotnika ali kvadrat. Vesela bom kakšne fotogtafije!
Z gibanjem se razvija tvoje telo in možgani. Najbolje je, da se gibaš - Žoga iz papirja
na svežem zraku vsak dan. V naravi se naužiješ svežega zraka in
-Vadba.
pridobiš energijo za delo.
-Samovrednoti svoje delo
Poišči papir za žogo in si zavrti posnetek.
https://www.youtube.com/watch?v=tQqmjZlklWQ PAPIRNATA
ŽOGA
VPRAŠANJA ZA VREDNOTENJE: Kaj sem se danes učil? Kaj mi je šlo dobro? Kaj moram popraviti? Kako sem se počutil v šoli doma? Bi kaj želel predlagati? Kaj bi sporočil
svoji učiteljici in sošolcem? Po delu očisti svoje potrebščine
in jih pripravi za naslednji dan.

PIŠEM
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SLJ - rešitve

Jelka, bor, tisa,
macesen

LUM – Načrt za izdelek iz papirja

HELIKOPTER

VETRNICA

