Pozdravljen-a!
Velika noč je za nami, naš državni praznik, ki je hkrati tudi
cerkveni praznik. Meni je zajček prinesel eno čokoladno jajčko.
Mmmmmm, je bila slastna!

MATEMATIKA
Najprej te pošiljam na Mojo matematiko, kjer te čaka naloga za ponovitev
poštevanke in deljenja.

V dokumentu, ki so ga starši dobili na mail, pa je dokument za preverjanje
tvojega znanja.
Rada bi namreč vedela, kako sedaj znaš poštevanko in deljenje
Na listu vpisuješ samo rezultate. Ko končaš, prosi starše za pomoč, da
dokument shranijo in mi ga pošljejo. Naslednji dan ti sporočim, kako ti je šlo.
Veliko uspeha pri delu ti želim!

SPOZNAVANJE OKOLJA
Učili smo se že o državnih praznikih, zato hitro polistaj po zvezku za
spoznavanje okolja in ponovi državne praznike.
Povedala sem vam že, da ozemlje na katerem živimo, ni bilo vedno v državi
Sloveniji.
Prav je, da o naši državi kaj vemo, zato bomo v učbeniku preskočili snov in
spoznavali Slovenijo.
Odpri učbenik na strani 74 in 75. Dobro preberi in izpiši v zvezek
najpomembnejše podatke. Lahko zapišeš kot miselni vzorec ali kako drugače.
Če imaš možnost kaj nalepi, drugače pa nariši.
Sedaj pa preberi še strani 76 in 77 ter v svoj zapis dopiši še kakšen pomemben
podatek, ki si ga našel na teh straneh.
Danes je bilo tvoje delo samostojno. Ali si našel pomembne podatke, boš
ugotovil tudi s pomočjo igre.
Za konec boš preveril-a svoje znanje.
Dodajam kartice, s katerimi se igraš tako, da pred ekran postaviš zvezek ali list
in si zakriješ desni del. Poskušaš odgovoriti na vprašanje ali poimenovati, kaj je
na sliki.
Če znaš odgovoriti na vsa vprašanja, potem je to že super. Drugače pa še
preberi v učbeniku in ponovi.
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