Teden: 30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
3. a
SLJ

3. b





MAT




VARČUJEMO, SDZ 2/52, 53
Lilijana Praprotnik Zupančič: RESNI
LJUDJE, B/30, tvorjenje pravljice
NAREK – preverjanje pravopisnih
zmožnosti
Bina Štampe Žmavc: SMEHASTA
PESEM, B/21





Ponovljanje: skladni liki, Računam z Lili
in Binetom 2 str. 5, 23 -27
ŠTEVILA DO 1000, SDZ 3/14 -18








LUM



GUM




ŠPO



SPO





TJA

Arhitektura:
OPREMA NOTRANJEGA PROSTORA
Pesem: ŽABJA SVATBA, B/110, 111
UTRIP TEŽKIH IN LAHKIH DOB DZ/33



GIMNASTIČNE SPRETNOSTI: razovka ali
lastovka, stoja na lopaticah ali sveča,
preval naprej in nazaj
VAJE NA KLOPI/škarpi/robniku/hlodu
Ponovim čas, orientacijo, zemljevid
Spoznali smo, Preverim svoje znanje



1. DOMINE S ŠTEVILI DO 20
Najprej malo zabave. Klikni na puščici na desni strani in zloži domine
tako, da se dotika številka in prava beseda. Če klikneš na domino, jo
tako obrneš po svoji želji.
https://www.digipuzzle.net/kids/cartoons/puzzles/domino_numbers.
htm?language=english&linkback=../../../education/mathcount/index.htm
2. I'VE GOT… / JAZ IMAM…
Na spodnji povezavi je posnetek. Poslušaš ga lahko večkrat. Napiši v
zvezek, kaj pravijo štirje prijatelji. Ne pozabi na pravilnost zapisa. Če
česa ne veš, poglej na stran 32 v učbeniku. Za pomoč pa besede (I've
got – jaz imam / big – velik / small – majhen)
https://www.youtube.com/watch?v=jP-8GLwv9mc
3. CROSSING THE ROAD / PREČKANJE CESTE
V učbeniku na strani 36 poslušaj in preberi kratek strip. Za posnetek
likni na spodnjo povezavo. Poslušaj in glasno beri večkrat.
https://www.youtube.com/watch?v=oMgOfNkmihg
4. GREG'S LETTER / GREGOVO PISMO
V učbeniku na strani 37 preberi Gregovo pismo. Prepiši ga v zvezek
čitljivo in spodaj nariši, kaj ima Greg. Izbereš lahko od igrač, ki so pod
njegovim pismom v učbeniku.
5. ZA KONEC PA NEKAJ SLADKEGA
Ker včasih za nagrado pri pouku dobite tudi kratko animacijo, si lahko
tokrat izbereš kakšno na spodnji povezavi. Če te zanima, lahko
raziskuješ tudi, kakšne naloge dobijo ostali razredi. Pa ne vsega
naenkrat. Sproti bom dodajal tudi kaj novega.
https://padlet.com/marceltalt/tkym7vctii73

ŠPORT
dodatna








POPRAVLJALNICA IGRAČ, B/44, 45
VARČUJEMO, SDZ 2/52, 53
Lilijana Praprotnik Zupančič: RESNI LJUDJE,
B/30, tvorjenje pravljice
NAREK – preverjanje pravopisnih zmožnosti
Bina Štampe Žmavc: SMEHASTA PESEM,
B/21
Ponovljanje: skladni liki, Računam z Lili in
Binetom 2 str. 5, 23 -27,
ENICA, DESETICA, STOTICA, TISOČICA, SDZ
3/13
ŠTEVILA DO 1000, SDZ 3/14 -18
Arhitektura:
OPREMA NOTRANJEGA PROSTORA
Pesem: ŽABJA SVATBA, B/110, 111
UTRIP TEŽKIH IN LAHKIH DOB
DZ/33
GIMNASTIČNE SPRETNOSTI: razovka ali
lastovka, stoja na lopaticah ali sveča, preval
naprej in nazaj
VAJE NA KLOPI/škarpi/robniku/hlodu
Od skice do zemljevida/75
Spoznali smo, Preverim svoje znanje

1. DOMINE S ŠTEVILI DO 20
Najprej malo zabave. Klikni na puščici na desni strani in zloži domine tako, da se
dotika številka in prava beseda. Če klikneš na domino, jo tako obrneš po svoji
želji.
https://www.digipuzzle.net/kids/cartoons/puzzles/domino_numbers.htm?lang
uage=english&linkback=../../../education/math-count/index.htm
2. I'VE GOT… / JAZ IMAM…
Na spodnji povezavi je posnetek. Poslušaš ga lahko večkrat. Napiši v zvezek, kaj
pravijo štirje prijatelji. Ne pozabi na pravilnost zapisa. Če česa ne veš, poglej na
stran 32 v učbeniku. Za pomoč pa besede (I've got – jaz imam / big – velik / small
– majhen)
https://www.youtube.com/watch?v=jP-8GLwv9mc
3. CROSSING THE ROAD / PREČKANJE CESTE
V učbeniku na strani 36 poslušaj in preberi kratek strip. Za posnetek likni na
spodnjo povezavo. Poslušaj in glasno beri večkrat.
https://www.youtube.com/watch?v=oMgOfNkmihg
4. GREG'S LETTER / GREGOVO PISMO
V učbeniku na strani 37 preberi Gregovo pismo. Prepiši ga v zvezek čitljivo in
spodaj nariši, kaj ima Greg. Izbereš lahko od igrač, ki so pod njegovim pismom v
učbeniku.
5. ZA KONEC PA NEKAJ SLADKEGA
Ker včasih za nagrado pri pouku dobite tudi kratko animacijo, si lahko tokrat
izbereš kakšno na spodnji povezavi. Če te zanima, lahko raziskuješ tudi, kakšne
naloge dobijo ostali razredi. Pa ne vsega naenkrat. Sproti bom dodajal tudi kaj
novega.
https://padlet.com/marceltalt/tkym7vctii73

1. ura:



Aktivnosti na prostem po lastnem izboru( hoja, tek, sprehod po gozdu..) vsaj 1 uro
dnevno.
Dodatne vaje Zlatega sončka: žoganje z žogo(meti, podajanje, vodenje žoge)

