Četrtek, 26.3.2020

Pozdravljen dragi učenec, pozdravljena draga učenka!
Narava nam je podarila malo snega, ki smo ga celo zimo tako težko čakali.
Za začetek lahko odideš na dvorišče in se malce poigraš na snegu. Če na
dvorišču ni več snega, pa nič zato. Naredi naslednje vaje:
Teci sem in tja z mišjimi koraki.
5-krat poskoči čim višje v zrak.
Zavrti se okoli svoje osi.
Pokaži jezik na vse štiri strani neba (zadnjič si določil-a smeri)
Tako, sedaj pa se vrni v hišo in se pripravi za delo. Ne pozabi ošiliti barvic in
svinčnikov. Pripravi zvezek za jezik.
Spodaj ti prilagam 4 sličice, ki jih ni potrebno prerisovati. Namenjene so temu,
da najdeš pravo zaporedje sličic in potem ob njih sestaviš zgodbo. Zgodba naj
bo čim bolj zanimiva. Deklici daj ime, upoštevaj barvo in število predmetov, ter
razmisli, kdo bo prišel k mizi. Piši v zvezek za jezik. Ko boš končal-a, pozorno
preberi in popravi napake. Prosi starše, naj mi fotografijo tvojega izdelka
pošljejo na mail. (Staršem že vnaprej hvala!)
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Sedaj pa nadaljujmo z matematiko.
Zapisuješ v zvezek od včeraj naprej, ker so vse to še številski izrazi.

5+5+5+2+2+2+2=
35

42

35 + 42=
15 + 8 = 23
Če račun vsebuje seštevanje in množenje, potem najprej množimo.

95 - 35=
45 - 15 = 30
Če račun vsebuje odštevanje in množenje, potem najprej množimo.
Sedaj pa vzemi Iksa ter reši na str. 60 samo 1. nalogo, pa še RJI str. 18 in 19 (da
ponoviš poštevanko).
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Za konec, pa se boš naučil-a še eno znano pesem ki jo najdeš na:
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice
V prilogi ti pošiljam še besedilo pesmi. V zvezek za glasbo napiši:

ŽABJA SVATBA
Besedilo: Josip Stritar
Glasba: Vinko Vodopivec
Za vsako kitico nariši sličico, ki ti bo pomagala, da si boš zapomnil-a besedilo.
Besedila ni treba prepisovati.
1.

2.

3.

4.

5.

Pesmico se nauči zapeti. Prepričana sem, da jo tudi kdo drug v družini pozna.
To bo za danes vse! Lepo preživi preostanek dneva!
Se beremo zopet jutri!
Lep pozdrav
učiteljica Breda
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