Teden: 23. 3. 2020 – 27. 3. 2020
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Ponavljamo in utrjujemo jezikarijo
UL- popravi napake
 Pravljica: MOŽIČEK MED DIMNIKI - B/50, 51
 JURE, JURČEK – manjšalnice - SDZ 2/49
 SPOZNALI SMO - SDZ 2/50, 51,
UL – Maj
 POPRAVLJALNICA IGRAČ, B/44, 45
 Geometrijski LIKI - SDZ 2/103, 104, SDZ 2/105, 106
 Miselni orehi - SDZ 2/107, 108, 109
 SIMETRIJA - SDZ 3/5, 6, 7
 SKLADNI LIKI - SDZ 3/8, 9
 ČRTA, TOČKA - SDZ 3/10, 11, 12
 ENICA, DESETICA, STOTICA, TISOČICA - SDZ 3/13
 Ilustracija: UPODOBITEV PRAVLJICE V STRIPU katerokoli
Utrjevanje že znanih pesmi;
Pesem ima melodijo – DZ/31, poslušajo pesem
Balonček
(Dežela LiBi/Mestni trg3/GUM/Pesmice)
Pesem ima ritem – DZ/32
Preskakovanje kolebnice: naprej, naprej z vmesnim
poskokom, nazaj, naprej s prekrižanjem
Preval nazaj
Podajanje, lovljenje žoge, zadevanje v različne cilje
Orientacija – UL
Od skice do zemljevida/75

Dragi starši, vsebine so sestavljene tako, da jih učenci po
možnosti pregledujejo in rešujejo samostojno. Prosim le, če jim
pokažete kako na povezave kliknejo oz. kliknejo nanje medtem,
ko držijo tipko CTRL. Sicer pa le sledijo navodilom. In naj otroci
ne rešijo vsega naenkrat. Časa je cel teden. Vprašanja lahko
pošljete na marceltalt@gmail.com
1.ZA UVOD:
Učenci za ponavljanje števil do 20 naredijo naslednje vaje;
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_au
dio_one_till_twenty_en.htm?language=slovenian
https://www.digipuzzle.net/minigames/beehive/beehive_eleven
_till_twenty.htm?language=english&linkback=../../education/mat
h-count/index.htm
2. IGRAČE:
Prejšnji teden smo rešili štiri naloge v delovnem zvezku (rdeče
poglavje številka 6, MY TOYS). Tokrat izberemo tri naloge po želji.
Za pomoč po reševanju so rešitve na straneh 78 in 79.
Za utrjevanje poslušanja igramo igro; http://www.englishtime.eu/english-now/interaktivni-listy/u9-5/u9-5.html
3. ŠTEVILA DO 20:
Za števila pa rešimo v delovnem zvezku nalogo 1 in 2 na strani 67.
Najprej samostojno, po reševanju pa s lahko pomagamo z
zvezkom, kamor smo prejšnji teden zapisali števila do dvajset.
Preverimo, če smo besede zapisali
pravilno; https://www.onlinemathlearning.com/spellingnumbers-20.html
4. PISMO:
V učbeniku Happy Street na strani 37 je Greg spet pisal prijatelju.
Preberemo pismo in izpišemo neznane besede v zvezek. Naslov je
NEW WORDS, datum pa 17th March 2020. Nove besede lahko
pouščeš v papirnem ali spletnem
slovarju https://sl.pons.com/prevod
5. OLD MAC DONALD:
Ta pesem o starem MacDonaldu je malo
drugačna. https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg



Ponavljamo in utrjujemo jezikarijo
UL- popravi napake
 Pravljica: MOŽIČEK MED DIMNIKI - B/50, 51
 JURE, JURČEK – manjšalnice - SDZ 2/49
 SPOZNALI SMO - SDZ 2/50, 51,
UL – Maj





Geometrijski LIKI - SDZ 2/103, 104, SDZ 2/105, 106
Miselni orehi - SDZ 2/107, 108, 109
SIMETRIJA - SDZ 3/5, 6, 7
ČRTA, TOČKA - SDZ 3/10, 11, 12












Ilustracija: UPODOBITEV PRAVLJICE V STRIPU katerokoli
Utrjevanje že znanih pesmi;
Pesem ima melodijo – DZ/31, poslušajo pesem Balonček
(Dežela LiBi/Mestni trg3/GUM/Pesmice)
Pesem ima ritem – DZ/32
Preskakovanje kolebnice: naprej, naprej z vmesnim
poskokom, nazaj, naprej s prekrižanjem
Preval nazaj
Podajanje, lovljenje žoge, zadevanje v različne cilje
Domača pokrajina – DZ/72
Orientacija – DZ/73, 74; UL

Dragi starši, vsebine so sestavljene tako, da jih učenci po možnosti
pregledujejo in rešujejo samostojno. Prosim le, če jim pokažete
kako na povezave kliknejo oz. kliknejo nanje medtem, ko držijo
tipko CTRL. Sicer pa le sledijo navodilom. In naj otroci ne rešijo
vsega naenkrat. Časa je cel teden. Vprašanja lahko pošljete
na marceltalt@gmail.com
1.ZA UVOD:
Učenci za ponavljanje števil do 20 naredijo naslednje vaje;
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_au
dio_one_till_twenty_en.htm?language=slovenian
https://www.digipuzzle.net/minigames/beehive/beehive_eleven_
till_twenty.htm?language=english&linkback=../../education/mathcount/index.htm
2. IGRAČE:
Prejšnji teden smo rešili štiri naloge v delovnem zvezku (rdeče
poglavje številka 6, MY TOYS). Tokrat izberemo tri naloge po želji.
Za pomoč po reševanju so rešitve na straneh 78 in 79.
Za utrjevanje poslušanja igramo igro; http://www.englishtime.eu/english-now/interaktivni-listy/u9-5/u9-5.html
3. ŠTEVILA DO 20:
Za števila pa rešimo v delovnem zvezku nalogo 1 in 2 na strani 67.
Najprej samostojno, po reševanju pa s lahko pomagamo z
zvezkom, kamor smo prejšnji teden zapisali števila do dvajset.
Preverimo, če smo besede zapisali
pravilno; https://www.onlinemathlearning.com/spelling-numbers20.html
4. PISMO:
V učbeniku Happy Street na strani 37 je Greg spet pisal prijatelju.
Preberemo pismo in izpišemo neznane besede v zvezek. Naslov je
NEW WORDS, datum pa 17th March 2020. Nove besede lahko
pouščeš v papirnem ali spletnem
slovarju https://sl.pons.com/prevod
5. OLD MAC DONALD:
Ta pesem o starem MacDonaldu je malo
drugačna. https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

6. ENKA:
6. ENKA:
Če ostane kaj časa za družabne igre, lahko igramo enko v
Če ostane kaj časa za družabne igre, lahko igramo enko v
angleščini.
angleščini.
ŠPORT dodatna
Aktivnosti na prostem po lastnem izboru (hoja, tek, sprehod po gozdu..) vsaj 1 uro dnevno.

