Teden: 16. 3. 2020 – 20. 3. 2020
SLJ

2. a
- Mala in velika pisana črka Z in Ž (delo v
zvezek po ustaljenem načinu obravnave črk ter
v DZO, str.102, 103). Sledite poteznosti črk v
DZO.
- Glavni in vrstilni števniki (DZ, str. 10 in 11).
Zaključek poglavja - spoznali smo; preverim
svoje znanje (DZ, str. 21, 22 in 23)
- Pomlad – branje in razčlenjevanje besedila –
slikopis (DZ, str. 24 in 25). Če otrok izkaže
interes, lahko del slikopisa prepiše z nalivnikom
tako, da sličico zamenja z besedo.
- Naše ptice – branje z razumevanjem (DZ, str.
26 in 27); starši z vprašanji preverite
razumevanje prebranega; pogovor o pticah
stalnicah in pticah selivkah (ponovitev znanja);
opazovanje ptic v naravi
- Umetno gnezdo za malo uharico (DZ, str. 28 in
29; preberi zapis in reši naloge)
- Pesem: S. Kosovel: Kje? (berilo, str. 14 –
preberi; o pesmici se doma pogovorite s
pomočjo spodnjih vprašanj)

2. b
- Mala in velika pisana črka Z ( DZO,
str.102, 103, vaja na
list in v zvezek )
- Naše ptice (oranžen DZ, str. 26 in 27;
branje z razumevanjem, pogovor, sestavi o
vsaki opisani ptici dve vprašanji in nanju
zapiši odgovore v zvezek )
- Pesem: S. Kosovel: Kje? (berilo, str. 14 –
preberi, o pesmici se doma pogovorite s
pomočjo spodnjih vprašanj)
- Mala in velika pisana črka Ž ( DZO,
str.102, 103, vaja na list in v zvezek )
-Umetno gnezdo za malo uharico (oranžen
DZ, str. 28 in 29; preberi zapis in reši
naloge)
www.Lilibi.si - z aktivacijsko kodo, ki ste jo
prejeli ob paketu delovnih zvezkov Lili in Bine
lahko dostopate do vseh e gradiv, tudi do
berila, če ga je otrok pustil v šoli

www.Lilibi.si - z aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli
ob paketu delovnih zvezkov Lili in Bine lahko
dostopate do vseh e gradiv, tudi do berila, če ga je
otrok pustil v šoli

MAT

- Seštevam do 100 (DE + E = D); DZ, str.67, 68 in

69; izračunaj račune, pomagaj si s ponazorili)
- Seštevam do 100 - besedilne naloge (DZ,
str.70; reši besedilni nalogi 22 in 23 v DZ, nalogo
24 pa v karo zvezek. Ne pozabi na zapis računa
in odgovora.)
- Reši, saj zmoreš (DZ, str.71)
- Preverim svoje znanje (DZ, str.72,73)
LUM
GUM

ŠPO
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-Izdelaj po svoji ideji izdelek za materinski dan.
Učimo se ljudske pesmi: Ob bistrem potoku je
mlin (glej besedilo v zvezku), Marko skače,
Majhna sem bila (DZ/24), Izidor ovčice pasel.
Lahko te starši naučijo tudi katero drugo.
Posnetke pesmic najdeš na:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbenaumetnost/pesmice-2
- Sprehod in gibanje na svežem zraku
- Preskakovanje kolebnice
- Lovljenje in podajanje žoge na mestu
-Bivališča in delo nekoč; stari predmeti (DZ, str.
64, 65; mala knjižica poskusov in opazovanj str.
10).

Seštevam do 100 ( moder DZ, str.69;
izračunaj račune )
- Seštevam do 100 - besedilne naloge (
moder DZ, str.70;
Reši besedilni nalogi 22 in 23 v DZ, nalogo
24 pa v karo
zvezek. Ne pozabi na zapis računa in
odgovora. )
- Reši, saj zmoreš ( moder DZ, str.71 )
- Preverim svoje znanje ( moder DZ,
str.72,73 )
- Poj ljudske pesmi ( skupaj z domačimi )
- Marko skače
Posnetke pesmic najdeš na:

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbenaumetnost/pesmice-2

Ponovi o življenju nekoč:
- Stari predmeti ( zelen DZ, str. 64, 65 )
- V kuhinji naših prednikov ( zelen DZ, 66 )

TJA

- V kuhinji naših prednikov (DZ, str.66)
- Igra nekoč ( zelen DZ, str. 67)
- Igra nekoč (DZ, str. 66, 67)
Ob tem poglavju lahko z otroki igrate igre iz
Ob tem poglavju lahko z otroki igrate igre iz
vaše preteklosti, skupaj kaj skuhate, si
vaše preteklosti, skupaj kaj skuhate, si ogledate ogledate fotografije, ki prikazujejo vašo
fotografije, ki prikazujejo vašo preteklost oz.
preteklost oz. preteklost vaših prednikov.
preteklost vaših prednikov. Ob koncu preverijo
Ob koncu preverijo svoje znanje v DZ na
svoje znanje v DZ na strani 68.
strani 68.
Poglej si to stran s prostori in nove besede večkrat ponovi:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_0
5?cc=si&selLanguage=ensi&selLanguage=en
Besede prepiši v zvezek in nariši prostore. Naslov je ROOMS/SOBE
Reši nalogo v delovnem zvezku, str. 36
Poglej si video Steve and Maggie:
https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y
Igraj igrici:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_05/?cc=si&selLanguag
e=en

