Ponedeljek, 23. 3. 2020
Pozdravljeni dragi učenci!
Začeli smo drugi teden pouka na daljavo. Upam, da ste vi
in vaše družine zdravi.
V tem tednu nas čakajo zanimive reči. Ukvarjali se bomo z
lutkami, malo boste raziskovali, računali in brali.
Pa kar pričnimo!

SLJ
Več kot mesec je že minilo od slovenskega kulturnega praznika, ko smo se
pogovarjali o Francetu Prešernu in njegovem življenju. Danes pa boste spoznali
njegove otroke.
DZ Slovenščina 2. del, poglavje 3
Besedilo 1. naloge 3-krat preberi. Nato reši naloge 2, 3, 4 in 8. Predvsem bodi
pozoren/pozorna pri 8. nalogi. Besede si sledijo vodoravno.
Če dobiš navdih, se lahko preizkusiš tudi v pesnjenju in sestaviš pesem o
Prešernu. Navodilo za to delo je 7. naloga.

France Prešeren med kranjskimi šolarji

Prešeren s svojo hčerko Ernestino Jelovšek

MAT
V RJI 2. del, reši str. 16 in 17.
Na spletu poišči tole stran in vadi poštevanko.
https://interaktivnevaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_3.html
Poštevanko lahko vadiš tudi s pomočjo dveh ali štirih igralnih kock. Najprej
vržeš 2 kocki, zapišeš račun množenja, in ga izračunaš. Poskusi še tako, da vržeš
4 kocke, sešteješ po dve skupaj in zapišeš račun množenja

6 + 4 = 10

2+4=6

10 * 6 =
Vadi tudi deljenje. Prosi starše, če ti pomagajo in te sprašujejo.

SPO
Danes opazuj katere odpadke ste ustvarili pri vas doma in kam ste jih dali.
V zvezku zapiši naslov ODPADKI
Preriši spodnjo sliko. Namesto odpadkov, ki so narisani v prvem stolpcu, lahko
narišeš tiste, ki so nastali pri vas doma.
Za vsako vrstico razmisli kako bi jo razložil-a.
Primer: Sadje je hrana. Odpadke od hrane odlagamo v zabojnik za biološke odpadke ali na
kompostnik. Biološki odpadki se razgradijo in postanejo gnojilo za rastline.

Do srede med odpadki poišči 0,5 l plastenko ali rolo od papirnatih brisač, 4
plastične zamaške, vrvico ali volno, leseno paličico (30 cm), blago ali usnje ter
vato.

GUM
Ker si danes že veliko opravil-a si sedaj privošči malo glasbe. Ponovi
pesmi Škrat Dobrošin in Kekčevo pesem. Lahko pa si privoščiš še kaj
po svojem izboru. Zraven zapoj, zaigraj, zapleši ali ustvarjaj.
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost poišči PESMICE.

