1. D (6. 4. 2020)

SLJ
-

Preberi zapisane črke, zloge, besede, poved:

V R J U M N E K L
LO RU KA
ROKA URA MOKA
NA VEJI JE

.

Za učence, ki ste že vešči v branju, za vas sem pripravila povezavo spodaj. Izberite si enega
od bralnih listov in preberite besedilo.
https://www.google.com/search?q=slikopisi+za+u%C4%8Denje+branja&tbm=isch&hl=sl&hl=sl&ved=
2ahUKEwjUy8PP99DoAhXXk6QKHWPHCOQQgowBegQIARAV&biw=1506&bih=706

DELO V ZVEZKU (str. 35)

-

Branje in prepis slikopisa.
A Prepiši slikopis, kjer je sličica, jo nariši.
B Prepiši slikopis, namesto risanja sličice zapiši besedo.
C Preberi besedilo na str. 35 (kjer moraš dopolniti povedi). Vstavi besede na ustrezno
mesto in dve povedi prepiši v zvezek.

(Starši: tako kot prejšnjo uro, tudi v tem primeru ocenite, koliko vaši otroci zmorejo. Skupaj
izberite ustrezno težavnostno stopnjo naloge (A, B ali C))

SPO
Ponovimo sklope MOJE TELO, DRUŽINA, ČAS, VREME
Čas je, da ponovite in preverite, koliko o obravnavanih temah veste. Svetujem, da si skozi
teden razdelite sklope (ne vse v enem dnevu). V pomoč vam pošiljam vprašanja, ki so vam
lahko v oporo. Za popestritev snovi, pa naj se otroci povežejo s povezavo do portala Lilibi.si.
Naloge so zanimive, ob njih se bodo sprostili, pa tudi kaj novega naučili.

MOJE TELO
Naštej dele telesa.
Poimenuj dele telesa, “ki jih kažem”. (prsti, roka, komolec, noga, koleno, vrat…)
Kaj lahko delamo z rokami? Kaj delamo z nogami?
Kako se imenujejo prvi zobje, ki ti izpadejo?
Kako se imenujejo zobje, ki zrastejo, ko mlečni izpadejo?
Kako pravilno skrbimo za zobe?
Kako poskrbimo za zdravje? (dovolj gibanja, pitj nesladkanih tekočin, dovolj spanja,
raznolika prehrana z dovolj vitamini (zelenjava, sadje), skrb za higieno)
8. Zakaj kašljamo in kihamo v rokav? (ne okužimo drugih)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo

DRUŽINA
Kakšne družine poznaš?
Po čem se družine med sabo razlikujejo?
Kaj je dolžnost vsakega družinskega člana?
Naštej člane tvoje družine.
Opiši svojo družino.
Kaj si ti babici, mami, teti, kaj so tebi tetini otroci…(sorodstveni odnosi)
Zakaj so potrebni dogovori in pravila?
Kje veljajo oz. moramo upoštevati pravila? Naštej pravila, ki veljajo doma. Katera so
pomembna pravila v šoli?
9. Katera dela moraš opraviti doma? Katerih ne smeš opravljati? Zakaj?
10. Katere so tvoje dolžnosti?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina

ORIENTACIJA V ČASU, VREME
Naštej letne čase!
Kateri je sedaj?
Kateri je bil pred pomladjo?
Kakšna so drevesa pozimi?
Kateri letni čas so temperature najnižje?
Katere padavine so značilne za zimo?
Znaš našteti dneve v tednu? Kateri dan je danes? Kateri bo jutri? Če je danes sreda,
kateri dan je bil predvčerajšnjim, kateri bo pojutrišnjim?
8. Kateri letni čas je sedaj?
9. Katerega meseca se začne pomlad?
10. Naštej pomladne mesece.
11. Kakšne spremembe se dogajajo v naravi v tem času?
12. Katere znanilke pomladi lahko občudujemo?
13. Kaj ima zvonček v zemlji? Kaj trobentica?
14. Katerega od znanilcev pomladi lahko uživamo (je zdravilen)?
15. Kako se ljudje oblačimo pomladi?
16. Katera dela opravljajo ljudje pomladi?
17. Kakšna so v tem času listnata drevesa in grmovje?
18. Kateri grm cveti v tem času živo rumene barve? (forzicija)
19. Katere cvetlice krasijo cvetlične gredice? (tulipani, narcise, hiajcinte…)
20. Kaj se dogaja z dolžino dneva in noči?
21. Kaj pomeni enakonočje? Kdaj je? (dan in noč sta enako dolga, je na prvi poladni dan)
22. Kakšne so temperature pomladi?
23. Katere živali se prebujajo iz zimskega spanja?
24. Katere se bodo vrnile iz toplih krajev?
25. Kateri iglavec bo ozelenel? (macesen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/vreme

ŠPO
UVOD: Ta teden se boš ogreval/a s pomočjo igralne kocke. Vrzi kocko in kolikor ti pokaže,
tisto vajo opravi. Vsako vajo naredi 10-krat.

POČEPI

DVIGOVANJE TRUPA

IZMENIČNO Z
DVIGOVANJE TRUPA
LEVO IN DESNO NOGO

DVIGOVANJE ZADNJICE

IZMENIČNO NA
LEVO IN DESNO STRAN

GLAVNI DEL: Ta teden bomo pri športu uporabljali žogo. Če imaš možnost, te vaje opravljaj
na prostem. Če pa te možnosti nimaš, pa upam, da imaš doma mehko žogico, da ne bo
nesreč. Vsako vajo ponovi 10-krat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrzi žogo v zrak in jo ulovi z obema rokama.
Vrzi žogo v zrak in jo ulovi z levo/desno roko.
Vrzi žogo v zrak, ploskni z rokama in jo ulovi.
Vrzi žogo v zrak, počepni, vstani in jo ulovi.
Če imaš pri teh vajah družbo, si žogo podajajte v krogu.
V krogu sedite na tla in pokrčite noge. Žogo si podajajte pod pokrčenimi nogami.

ZAKLJUČEK: zopet malo sprostitve. Ulezi se na tla, si zavrti glasbo in se sprosti.
https://www.youtube.com/watch?v=sblky_qeQb8

SLJ

Zelo simpatična slikica, kajne? Na kateri praznik te spominja?
S starši se pogovori o Veliki noči. Če si med bolj radovednimi, pobrskaj po različnih virih
(lahko tudi samo po računalniku)…
Prepričana sem, da vam je otrokom ta čas najljubši prav zaradi pisanke. Verjamem, da boste
tudi vi doma barvali jajčka. (NALOGA: do petka, 10. 4. zbiraj čebulne olupke in tulce
papirnatih brisačk ali tulce WC papirja…čaka te prijetno presenečenje, zato le ne pozabi)
Poznaš pravljico Mandi, velikonočni zajček? Mandi je zelo navihan zajček, ki ima nadvse rad
člane svoje družine. Za Veliko noč jim je pripravil veliko presenečenje. Ups, zjutraj, ko so
zajčki iskali jajčka in darila, je videl, da se mu je pripetil spodrsljaj. Kdo ga je rešil iz zagate?
Danes, preden se odpravite spat, si privoščite na spodnji povezavi pravljico o prijaznem
zajčku. Na nalogo do petka pa le ne pozabite…;-)
https://www.youtube.com/watch?v=mSz6pSlYSCk&t=1s&fbclid=IwAR1EXzqIJ0MukVJV4D4HdtlL3_N7
i9U_fwrMtk47vZdlM3ekylLFDAtr4u4

Viri:
Youtube, pravljica Mandi, velikonočni zajček,
https://www.youtube.com/watch?v=mSz6pSlYSCk&t=1s&fbclid=IwAR1EXzqIJ0MukVJV4D4HdtlL3_N7
i9U_fwrMtk47vZdlM3ekylLFDAtr4u4
Primeri slikopisov na spletni povezavi
https://www.google.com/search?q=slikopisi+za+u%C4%8Denje+branja&tbm=isch&hl=sl&hl=sl&ved=
2ahUKEwjUy8PP99DoAhXXk6QKHWPHCOQQgowBegQIARAV&biw=1506&bih=706

Meditacijska pravljica

https://www.youtube.com/watch?v=sblky_qeQb8

