SLOVENŠČINA

1. naloga:
Se spomniš zmaja, ki je bil tako lačen, da je pojedel vse kar je videl?!
Tokrat je na pohodu lačna stonoga:

Bo šlo?
Pomoč: MAK - zadnji glas je glas K, torej bo K prvi glas nove besede!

2. naloga:
V zvezek s črtami prepiši spodnje besede. Piši čez dve vrsti, od črte do črte, svinčnik naj bo ošiljen.
Pazi, da lepo sediš pri mizici in pravilno držiš svinčnik (kljunček):
MAK
KOŠ
ŠAL
LOK
KOLO
OMARA

*Dodatna naloga: Nadaljuj z zapisovanjem besed. Izbiraj med spodnjimi sličicami (pod stonogo).

3. naloga:
Povej ali pobarvaj ZADNJO ČRKO narisanih sličic:

4. naloga:
Poglej ilustracijo. Kdo je na njej? V kateri pravljici si ga že srečal? Še veš, kako je rak pomagal Vidku do
srajčice? S svojimi škarjami mu jo je urezal. Kaj bi Videk še potreboval? Ja, hlače. Ali bo hodil brez
hlač?
Skupaj s starši preberi pesmico.

V sončkov zvezek z rdečo barvico napiši naslov RAK in nariši sebe v hlačah, ki ti niso prav. 

MATEMATIKA

ŠTEVILA OD 16 DO 20

1. naloga: žirafa, stran 78
Nalogo narediš na isti način kot prejšnji teden.
Preglednico pa dopolniš takole:
ŠESTNAJST
SEDEMNAJST
OSEMNAJST
DEVETNAJST
DVAJSET

2. naloga: žirafa, stran 79
Pobarvaj kvadratke. Uporabi oranžno in modro barvico. Med števili spusti eno vrstico.

3. naloga: žirafa, stran 80
Pri vsaki torti nariši, koliko svečk potrebuješ. Obkroži po 10.
Poglej si prvi primer za 14 svečk in nadaljuj sam:

4. naloga: žirafa, stran 81
Med verižicami poišči verižico učiteljice Maje. Na njej je 18 perlic. Lepo se ti zahvaljuje za pomoč!
Za njeno sestro pa na verižico nariši eno perlico več. Koliko jih boš narisal?

5. naloga: žirafa, stran 82
Na preproge vpiši manjkajoča števila. Piši s svinčnikom. Potrudi se pri pisanju števil.

6. naloga:
Vzemi kvadratkov zvezek. Vanj napiši naslov ŠTEVILA OD 16 DO 20. Ker je naslov kar dolg, ga začni
pisati na začetku strani, čez en kvadratek. Prepiši spodnjo nalogo:

SPOZNAVANJE OKOLJA

Pogovarjali se boste o družini.
V zvezek za okolje napiši naslov DRUŽINA.
Pod naslov nariši svojo družino ali prilepi družinsko fotografijo. Če želiš, lahko zvezek obrneš tudi
podolžno.
To je tvoja OŽJA DRUŽINA.

Ob risbi ali sliki poimenuj družinske člane in se s starši pogovori:






Kdo so člani tvoje družine?
Koliko članov je v tvoji družini?
Kdo sta starša (mamica, očka)?
Kaj si ti očku/mamici (sin/hčerka)?
Kaj ste si otroci med seboj? (bratje/sestre)

SPOZNAJ RAZLIČNE DRUŽINE:

ŠIRŠA ALI RAZŠIRJENA DRUŽINA:
Družina niso le starši in otroci. Pomembna je tudi razširjena družina, ki povezuje stare starše, vnuke,
sestre in brate, tete in strice, sestrične in bratrance ... V njej imajo svoje mesto tudi tisti, ki so nas že
zapustili, ker so se odselili, se ločili ali umrli.

Dobro si poglej spodnjo fotografijo in jo opiši. Poimenuj medsebojne odnose, pri tem naj ti pomagajo
starši. V pomoč so ti naslednji namigi:








Kdo sta starejša gospa in gospod? (dedek, babica)
Kaj je deklica/deček babici? (vnukinja/vnuk)
Kaj je deček/deklica dedku? (vnuk/vnukinja)
Koliko dedkov/babic imaš? kaj si ti njima?
Zakaj imaš lahko dva dedka/babici?
Kdo je tvoja teta/stric? kaj si ti njima? (nečak/nečakinja)
Kaj so otroci tvoje tete/strica tebi? (bratranci/sestrične)

Sledi še nabor dodatnih nalog:
*Dodatna naloga (če želiš): Verjamem in vem, da si zelo ustvarjalen in da boš morda prosti čas
izkoristil za izdelavo lutk na temo moja družina. Možnosti je veliko, bistrih glavic pa še več.
Na sliki je nekaj idej, seveda pa je dobrodošla tudi tvoja ustvarjalnost:

*Dodatna naloga: Če želiš, si oglej videa. Sicer sta v angleškem jeziku, pa nič hudega:
https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

*Dodatna naloga: Če želiš lahko ob pomoči staršev narediš družinsko drevo. Na spodnjih slikah je
nekaj primerov družinskih dreves, seveda si lahko izmisliš svoje. Slike sebe in sorodnikov lahko
nalepiš ali narišeš. Pod slike napiši njihova imena ali vzdevke.

GLASBENA UMETNOST

ZAPLEŠIMO S TONI
Poslušaj skladbi MEDO NIZKOJEDO in PTICA VISOKICA.
Starši so dobili zvočna posnetka po elektronski pošti.

Z nizkimi toni pokažemo gibanje medveda in njegovo brundanje. Medved lomasti nizko in ima tudi
nizek glas.
Z visokimi toni pa pokažemo let ptice. P tice letajo visoko in imajo tudi visok glas.

Ko boš poslušal skladbo Medo Nizkojedo, se gibaj in brundaj kot medved.
Ko boš poslušal Ptico Visokico pa stopi na prste, poj kot ptica in mahaj z rokami, kot da letiš.

ŠPORT
Juvija najbrž že poznaš s televizije. Če ne, ga boš spoznal zdaj. Danes telovadi z njim. Vse kar moraš
narediti je, da slediš povezavi. Lepo se imejta!
https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM&t=249s

IGRE ZA VSO DRUŽINO:

Ker prihajajo topli dnevi, bom tebi in celi tvoji družini napisala nekaj predlogov, kaj se lahko igrate, da
boste skupaj preživeli aktiven in zabaven čas. Tako da te aktivnosti lahko izvajate med vikendi, ko boste
vsi doma. Lahko izvedete vse, samo nekaj od njih ali te ideje shranite in jih uporabite kdaj drugič. Morda
na kakšni zabavi.
Kot sem rekla, je bolj zabavno, če se vas igra več, da lahko tekmujete. Lahko pa se igraš tudi sam.
Tekmuješ namreč lahko tudi sam s seboj, tako da si čas meriš in ga poskušaš naslednjič izboljšati.
Igre se lahko igrate notri ali zunaj.
Vse igre igraš tako, da prenašaš predmete z enega konca sobe na drugega. Ali z enega konca vrta na
drugega. Če se boste igrali vsi družiski člani, začnite prenašati naenkrat in tekmujte, kdo bo prvi.

-

Prenašanje “jajca” na žlici z roko. Namesto jajca vzemi raje lahko žogico ali zmečkan papir.

-

Prenašanje “jajca” na žlici z usti. Lahko ga poskušaš vzeti iz košarice že z žlico v ustih.

-

Za naslednjo igro potrebuješ par. Če imaš bratca ali sestrico bo to najboljši par! Obrnita se en
proti drugemu in dajta žogo med čelo. Zdaj se skupaj premikajta na drugi konec sobe. Žoga ne
sme pasti na tla. Enako lahko poskusita tako, da data žogo na prsi, na hrbet …

-

Samokolnica: To smo se igrali že v šoli. Tisti ki je samokolnica, gre spredaj na vse štiri. Potem
mu voznik dvigne noge in samokolnico samo po rokah odpelje na drugi konec sobe.

-

Poišči košaro, ki je ravno toliko velika, da gre na glavo (za kruh, kljukice za perilo … ) Napolni jo
s čimerkoli, kar se ne more razbiti in ni pretežko. Recimo kakšne igrače. Daj jo na glavo in
prenesi na drug konec sobe, ne da jo držiš. Ne sme pasti z glave.

Igre za zunaj:
-

Vzemi toliko enakih loncev, kolikor je tekmovalcev. Lonci naj bodo malce večji. Napolni jih z
vodo. Na drugi konec sobe postavi prazen lonec. Potrebuješ še dve enako veliki skodelici.
Prenašaj vodo iz polne posode v prazno. Zmaga tisti, ki prej napolni posodo in v posodi
ostane več vode. To pomeni, da jo je med potjo čim manj polil. Če vas je v družini več,
tekmujte dva po dva, da ne boste rabili toliko posod.

-

Za naslednjo vajo potrebuješ metlo in dve vedri z ročaji. Metlo daj na ramena, v vedri pa
toliko vode, da boš lahko nosil (da ne bo pretežko). Vedra so lahko tudi prazna. Vedri obesi
vsakega na eno stran metle. Metlo moraš prenesti na drug konec vrta, ne da ti katero od
veder pade na tla.

