Teden: 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020

3. a
SLJ
4 ure





MAT
3 ure





LUM
GUM - 2 uri
ŠPO - 2 uri
Šport dodatna

SPO - 2 uri
TJA

2 dneva
dejavnosti

3. b
Besede z ožjim in besede s širšim pomenom, SDZ 2/57
Besede z enakim pomenom – sopomenke, SDZ 2/68
Čemu moramo piti vodo, SDZ 2/62,63
Šolski jedilnik, SDZ 2/58, 59
Liter, deciliter, SDZ 3/19, 20
 Liter, deciliter, U/111
Liter, deciliter, SDZ 3/21, 22
 Liter, deciliter, U/112, 113
Različne merske enote, SDZ
 Različne merske enote, U/114,
3/23, 24
Računam z LiBi2/34, 35, 36
/



Spoznajmo tolkala

 Igre s padalom (rjuho, odejo, prtom)
 Otroške igre
1. ura:
 Aktivnosti na prostem:
1. Igre z žogo ali balonom (poigravanje z roko, nogo, glavo, palico),
2. Zadevanje žoge v cilj (drevo, stena, koš,..),
 Dodatne vaje Zlatega sončka: preskakovanje kolebnice, palice, ki leži na tleh,
debla v gozdu, sonožni poskoki levo- desno, naprej-nazaj.
 Učim se učiti: Poskus
 Gibanje: Načrtovanje poskusa
1. UTRJUJEMO ŠTEVILA DO 20
V delovnem zvezku reši naloge 4, 5 in 6 na straneh 69 in 70.
Rešitve za preverjanje so na strani 80.
2. COLIN IN COMPUTERLAND
V učbeniku na strani 38 preberi in poslušaj zadnjo Colinovo prigodo z ledeno pošastjo.
Na spodnji povezavi je posnetek. Poslušaš lahko večkrat.
Nove besede prepiši v zvezek;
https://www.youtube.com/watch?v=YA4vWcgiW2E
Nove besede prepiši v zvezek; an idea – ideja but – ampak just – le, samo again – spet, zopet
3. ŠTEVILA DO 100
Poglej si video z razlago števil do 100.
https://www.youtube.com/watch?v=EEJ_BfqqS-w
Naslednjo nalogo lahko narediš po delih, ni ti treba vsega naenkrat.
Oglej si še video na spodnji povezavi in nato napiši vsa števila od 0 do 100 v zvezek s številko
in besedo. Video ustavi na koncu in prepiši. Primer: 78 seventy-eight
https://www.youtube.com/watch?v=dNP6L6y7ZEM
Števila in besede lahko prepišeš tudi na padletu, kjer poiščeš ploščico NUMBERS TO 100
Števila za prepis s številkami in besedami
Povezava do padleta pa še enkrat: https://padlet.com/marceltalt/tkym7vctii73
4. LET'S CHECK/PREVERIMO
Klikni na trikotnik za play, poslušaj in izberi pravo število. Nato klikni next. Primerov je 12, preizkusiš se
lahko večkrat.
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/numbers/audio-100.html




9. 4. 2020 DD Pomlad/Velika noč
10. 4. 2020 DD Pomlad/Velika noč

