Pozdravljeni učenci in učenke.
Teden je naokoli in ponovno se vam oglašam z navodili za delo doma. Delajte
postopno, vsak dan nekaj, časa imate do konca tedna. Verjamem, da vam bo
uspelo!
Igrajte se trgovino. Izdelajte denar – bankovce in kovance. Pripravite različno
embalažo, igrače, družabne igre, knjige… in jih opremite s cenami. V trgovino
povabite svojo družino in jim prodajte čim več izdelkov. Pazite, da jim boste
vrnili dovolj denarja, da se kdo ne bo počutil opeharjenega (Veste, kaj pomeni
ta beseda?). Pri igri bodite vljudni (pozdravljanje, vikanje, gospod, gospa).
V delovnem zvezku za matematiko rešite strani 87, 88, 89, 90.
Lahko rešujete naloge na Moji matematiki – https://vadnica.mojamatematika.si/,saj imate aktivirano geslo za enomesečni brezplačni dostop.
Geslo je enako kot na začetku šolskega leta in je nalepljeno v beležki. Če ga
nimate, mi sporočite na moj elektronski naslov.
S starši sodelujte pri vsakodnevnih opravilih (pospravljanje, kuhanje, opravila v
okolici hiše, na vrtu…). Izberite eno dejavnost in jo opišite v petih povedih.
Napišite naslov Novica. Pišite v črtani zvezek z malimi tiskanimi črkami.
Upoštevajte kriterije vrednotenja:
Veliko začetnico (začetek povedi, imena) pišem z rdečo barvo.
Na koncu povedi zapišem piko.
V vsaki besedi pravilno zapišem vse črke.
Moj zapis je lep.
Pod novico narišite vzorček.
V črtani zvezek napišite naslov Prepis (z malimi tiskanimi črkami) in s pisanimi
črkami prepišite naslednje povedi:
Simon ima sivo mrežo. Zvone ima ovce. Vera nima ure. V veži imamo vrvi. Žana
reže meso. Veverica nima sira. Lara ima semena.
Pod prepis narišite vzorček.
V delovnem zvezku za slovenščino rešite:
Martin je zbolel (stran 54, 55)
Tilen (stran 56, 57)

Preberite pesem Zbudilka v berilu na strani 34.
Ustno odgovorite na vprašanja:
Kdo sta književni osebi, ki ju srečamo v pesmi?
Kdaj se pesem dogaja?
Kako se začne jutro v pesmi?
Ali je budilkino zvonjenje prijetno?
Pripovedujte, kakšno bujenje je za vas najbolj prijetno.
Vsak dan berite in barvajte bralni list.
Pripravite si lonček in zemljo. Iz semena, čebulice ali gomolja vzgojite novo
rastlino. Spomnite se, kaj potrebuje rastlina za rast. Poiščite ustrezen prostor.
Ne bo se zgodilo čez noč. Bodite vztrajni in skrbite za ustrezne pogoje. V zvezek
za spoznavanje okolja (zvezek z rožico) rišite vaša opažanja in jih opremite z
datumom.
Gibajte se na prostem (dokler ne bo drugačnih navodil).
Prepevajte pesmi, ki smo se jih učili. Za družino pripravite koncert. Na koncertu
zapojte pesmi, ki smo se jih učili. Zraven ploskajte, tleskajte, udarjajte po
kolenih, zaplešite. Mogoče lahko iz denarja, ki ga boste naredili, pobirate
prostovoljne prispevke. Na koncu seštejte, koliko denarja ste zbrali.
Malo čez deveto zjutraj je na televiziji Izodrom (TV SLO 1). Oddaja je zelo
zanimiva in poučna, lahko si jo ogledate.
Če imate kakršna koli vprašanja, mi lahko vedno pišete po elektronski pošti
(rebeka.bajec1@guest.arnes.si). Vesela sem tudi vaše pošte, s katero mi
sporočate, kako opravljate delo za šolo, kaj vam je/ni všeč ali kako preživljate
dneve.
Pazite nase, ostanite zdravi, ostanite doma.
Učiteljica Rebeka

