1.B ČETRTEK: 26. 3. 2020
MAT: Računamo s tremi seštevanci
•
•

ZVEZEK: napiši naslov.
Nariši 5 primerov po danem zgledu:

5

3
•
•

+

2

+ 4 = 9

Reši učni list (3 seštevanci) in ga prilepi v zvezek (če nimaš tiskalnika, v zvezek preriši slike in
spodaj napiši račun; pri 2. nalogi prepiši račune v zvezek in izračunaj).
Ne pozabi rešiti nalog za četrtek na UL Računam vsak dan.

SLJ: Berem in pišem R
LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: zapis in branje črke R, naloga z zvezdico, str. 33.
NAREK – zapiši naslov v zvezek. Narek bere nekdo od starejših, otrok zapiše, kakor sliši (vmes ga
ne popravljati!). Kar je narobe se na koncu prečrta in zapiše pravilno. Vso srečo!
Za starše: Pozorni bodite na obliko zapisa; učenci naj pišejo od črte do črte, upoštevajo naj
poteznost zapisa (od leve proti desni, od zgoraj navzdol), spuščajo naj prazne vrstice, v pomoč si
naj narišejo zvezdico.
VAJA - NAREK, 26.3.2020
ČRKE: M, I, A, N, K, O, T, E, V, J, R, L, __ / 12
ZLOGI: TO, NI, JA, NE, VI, KO, RE, LA ___ / 8
BESEDE: VOLAN, NIKO, KONJ, VOJNA, RAKETA ___ / 5
POVED: MOJE IME JE …. KAJA IMA NOV AVTO. ___ / 2
☺ LEPO OBLIKUJEŠ ČRKE. PIŠEŠ NATANČNO DO ČRTE. BRAVO. LE TAKO NAPREJ.
 NEKATERE ČRKE NISO NATANČNO ZAPISANE. ŠE MALO BOLJ SE POTRUDI.
 PAZI NA PRAVILNO POTEZNOST IN NATANČNOST PRI PISANJU V VRSTE. VADI.

ŠPO: Gibalne igre
Igrajte se igre: Dan – noč, Kdo se boji črnega moža?, gnilo jajce …

Piše čitljivo.
Piše nečitljivo.

Podpis staršev:

SPO: Pomlad – miselni vzorec
•

V zvezek spoznavanje okolja oblikuj in nariši
miselni vzorec.
Za pomoč, lahko pa narediš po svoje:
Čez obe strani v zvezku narišite veliko trobentico s
5 listi. Na sredini je oranžen krog z naslovom
POMLAD

•

V 5 prostorov nariši oz. prilepi značilnosti POMLADI:
- znanilci pomladi (zvonček, teloh, trobentica, tulipan, narcisa, žafran, forzicija…)
- narava in vreme (veliko dežja, enakonočje – pol kroga črnega, pol rumenega; dan in noč sta 21.3.
enako dolga, grmovje in drevje brsti in cveti… )
- vrt in sadovnjak (nariši orodja, ki jih potrebujemo pri delu na vrtu in v sadovnjaku;
prekopamo in oblikujemo gredo, sejemo in sadimo, zalivamo)
v sadovnjaku obrezujemo veje…)
- živali (ptički se ženijo in si spletajo gnezda, ptice selivke se vrnejo, zimski zaspanci
se prebudijo…)
- obleka in obutev.

DEŽELA LILIBI: SPOZNAVANJE OKOLJA
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja
LETNI ČASI - POMLAD
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/letni-casi/pomlad
1. DEJSTVA: POMLAD
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/letni-casi/pomlad/dejstva-pomlad

2. POMLAD V NARAVI
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/letni-casi/pomlad/pomlad-v-naravi

3. MALO ZA ZABAVO:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/letni-casi/pomlad/crkovnica

