SREDA, 8.4.2020
SLJ : 1. ura
➢ Mateja Arhar ZALJUBLJENI ZVONČEK
Pomlad je za marsikoga najlepši letni čas. Kaj misliš, zakaj?
Po dolgi in mrzli zimi komaj čakamo, da se odpravimo v naravo in občudujemo številne cvetlice, ki kukajo
iz zemlje. Spomni se, katere cvetlice prve obarvajo travnike.
Pisateljica Mateja Arhar je napisala knjigo, v kateri boste izvedeli, kakšno moč ima ljubezen. Zvonček se je
nadvse trudil, da bi prebudil ostale zvončke, ki so še vedno spali pod mehko odejo, a zaman. Uspelo mu je
prebuditi le trobentico. Spoprijateljila sta se in v trenutku, ko je med njima vzklila ljubezen, se je nekaj
zgodilo…..
Te zanima kaj? Starši naj ti preberejo slikanico in potešijo radovednost.
https://drive.google.com/open?id=1FPcJKO2P8Z9YaPVfwvIYB60-oFAIGcNl

POGOVOR O BESEDILU
VPRAŠANJA ZA LAŽJE RAZUMEVANJA BESEDILA
-

Kje se zgodba odvija – kraj dogajanja?
Kateri letni čas »prihaja«? Po čem to, iz pravljice, veste?
Kdo nastopa v pravljici?
Koga je želel zvonček prebuditi?
Koga pa je prebudil?
Trobentica je zvončka povabila bližje, zakaj pa on ni mogel?
S čim sta želela prebuditi ostale zvončke?
Jima je uspelo že prvič?

-

Kaj se je zgodilo naslednje jutro? Kaj je sanjala trobentica?
So se sanje uresničile? Kaj pa se je v resnici zgodilo?
Kako je bilo ime deklici? Kaj ji je mati povedala glede utrganih rož – kaj se zgodi z utrganimi rožami?
Kaj je storila deklica?
Kje sta sedaj zvonček in trobentica, še vedno na jasi?
Kaj je sporočilo, glavna misel pravljice ( skrb za naravo, da ohranjamo naravo tudi tako, da ne trgamo
rož kar tako, ko se nam zljubi, ampak toliko kolikor jih potrebujemo)?

ZVEZEK
V zvezek zapiši naslov pravljice in nariši, kako se vsako leto pred hišo zaljubljeno prepleteta stebelci in
oznanita prihod pomladi (NAMIG: iz papirja lahko zgubaš zvonček in izrežeš 5 srčastih cvetnih lističev
trobentice, ki jih nato pobarvaš z rumeno in zlepiš v en cvet. Z barvicami doriši, kako se zaljubljeno
prepletata njuni stebelci).

2. ura
➢ Berem in pišem D
•

LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: zapis in branje črke D, naloga z zvezdico, str. 37. V
zvezek prepišite besedilo. Če znaš lahko namesto sličice zapišeš besedo. Nalogo z utežjo rešite
tisti, ki ste že zelo spretni pri branju in pisanju.

NAREK MALO DRUGAČE
Dragi starši!
Da tudi učiteljice dobimo malo povratne informacije, boste ta narek pisali nekoliko drugače. Poslale vam
bomo prazen dokument z naslovom NAREK. Vaša naloga je, da otroku narekujete narek, ki ga bo pisal s
pomočjo računalnika. Natipkal bo črke, zloge, besede in poved. Ne popravljajte ga in ne usmerjajte. Lahko
mu pomagate samo s presledki. Zapisan narek boste poslali nazaj po mailu, da ga lahko pregledamo. Spodaj
naj se otrok tudi podpiše. Lahko pa otroku narekujete in piše narek v zvezek, vi pa fotografirate in pošljete.
NAREK

NAREK, 8.4.2020
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LUM: VELIKONOČNI ZAJČEK – Izdelovanje iz papirja
Potrebščine za izdelovanje:
Bel papir oz. beli listi (lahko tudi barvni), škarje, lepilo, tanka vrvica ali sukanec, svinčnik, barvice ali
flomastri, papirnati tulci (od kuhinjskih brisačk ali toaletnega papirja).

Postopek izdelovanja:
•
•
•

Poglej vse predlagane možnosti
Pripravi si ustrezen material
Sledi postopku prikaza na povezavi ….

https://youtu.be/4jSEUTgCVfM

https://youtu.be/Ah5WYKluU5w

https://youtu.be/1mb0WpZz2mk

ŠPORT
SREDA, 8. 4. 2020: MET ŽOGE V CILJ
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: danes se bomo igrali z žogo malo drugače. Metali jo bomo. Rabiš naslednje pripomočke: koš
ali kartonasto škatlo, plastenke, žogo ali žogico.
1. Na tla postaviš koš ali kartonasto škatlo. Nato stopiš 2 koraka stran. Tekmujete, kdo v 10 poskusih
največkrat zadane koš. Naslednjič lahko poskusite z večje razdalje.
2. Na mizo ali stol postaviš 3 plastenke. S čim manj meti jih poskusi zbiti na tla.
3. Mama ali oče naj sklene pred seboj roki, tako da naredi obroč

. Nato poskušaj čim večkrat zadeti ta »koš«. Vlogi lahko zamenjata.
ZAKLJUČEK: zopet malo sprostitve. Ulezi se na tla, si zavrti glasbo in se sprosti.
https://www.youtube.com/watch?v=sblky_qeQb8

