Dragi učenci, drage učenke.
Pošiljam vam navodila za delo v prihajajočem tednu. Ne ustrašite se, ker je
veliko napisanega. Da vam bo lažje in si boste pri delu lahko pomagali s
palčkami ali z denarjem, sem za računanje pripravila daljša navodila. Prepričana
sem, da vam bo uspelo!
Vsak izmed nas lahko naredi veliko, da bo naše okolje ostalo čisto. V šoli nam to
odlično uspeva. Pomislite, kaj vse delamo v ta namen. Da vam bo lažje, sem za
vas pripravila nekaj trditev (UL SPO). Preberite jih. Razmislite, kako v družini
skrbite za okolje in izdelajte miselni vzorec v zvezek za spoznavanje okolja. Na
sredino lista napišite naslov Skrbim za okolje. Pišite z malimi tiskanimi črkami.
Miselni vzorec opremite tudi z ilustracijami.
Še vedno spremljajte, kaj se dogaja z vašo rastlino, ki jo vzgajate in opažanja
beležite.
V prihajajočem tednu zapišite dve novici – v črtani zvezek napišite naslov
Novica in zraven pripišite datum. Vsako novico zapišite v vsaj petih povedih in
upoštevajte že znane kriterije uspešnosti.
V črtani zvezek s pisanimi črkami ki jih poznamo, zapišite 10 besed.
V delovnem zvezku za slovenščino rešite:
Pri zobozdravnici stran 52, 53
Spoznali smo stran 60
Preverim svoje znanje stran 61
Pripravite si škatlo. Položite igračo v škatlo. Igračo vzemite iz škatle.
Kozarec postavite na mizo. Kozarec pospravite z mize.
Skodelico postavite na pult. Skodelico pospravite s pulta.
Dejavnosti ponovite z različnimi predmeti, vedno pa glasno pripovedujte, kaj
delate. Ko pri opisu dejanj ne boste imeli težav, rešite naloge v delovnem
zvezku za slovenščino stran 62, 63 – Predlogi. Pri reševanju nalog upoštevajte
pravilo, ki ga poznamo iz 1. razreda:
• Radirka je v peresnici. Radirko vzamem iz peresnice.

• Knjiga je na polici. Knjigo vzamem s police.
• Vaza je na mizi. Vazo vzamem z mize.
Vsak dan berite in izpolnjujte bralni list. Če ste prebrali ta navodila, si
pobarvajte sličico.
Na portalu Lilibi (šolska ulica/glasbena umetnost/pesmice2) poiščite pesem
Pomladna in jo poslušajte. V zvezek s pesmicami napišite naslov Pomladna in jo
ilustrirajte. Besedilo pesmi boste prilepili, ko pridemo v šolo.
Pri matematiki boste v tem tednu seštevali dvomestna števila. Za delo boste
potrebovali palčke ali denar (kar želite). Lahko si pomagate tudi s stotičnim
kvadratom (priponka). Če ga nimate, ga izdelajte sami. Uporabljali boste 3. del
delovnega zvezka za matematiko. Predlagam, da delo opravite postopno. Da
vam bo lažje, sem pripravila načrt po dnevih:
PONEDELJEK
Na prvem pladnju je 23 palčk. Na drugem pladnju je 20 palčk. Koliko palčk je na
obeh pladnjih skupaj?
Nastavimo 2 snopa in 3 posamične palčke. Dodamo 2 snopa. Skupaj imamo 4
snope in 3 posamične palčke, to je 43 palčk.

Dejavnost s palčkami ali denarjem ponovite še za naslednje račune:
27 + 30 =
48 + 50 =

42 + 20 =
19 + 60 =

71 + 10 =
33 + 40 =

67 + 20 =
88 + 10 =

Ko pri računanju s palčkami (ali denarjem) ne boste imeli težav, rešite naloge v
delovnem zvezku za matematiko na strani 5, 6.

TOREK
Pripravila sem 45 lesenih palčk. Dodala sem 23 plastičnih palčk. Koliko je vseh
palčk?
Računali bomo na daljši način. K 45 palčkam bomo najprej dodali 20 palčk
potem še 3 palčke. V zapisu računa bomo drugi seštevanec razčlenili na D in E.
Narisali bomo rokici in 23 razčlenili – najprej smo dodali 20 palčk, potem še 3
palčke. Imamo 65 palčk, dodamo še 3 palčke. Skupaj je to 68 palčk.

Dejavnost s palčkami ali denarjem ponovite še za naslednje račune:
25 + 32 =
61 + 22 =

46 + 41 =
38 + 61 =

36 + 52 =
58 + 21 =

81 + 18 =
17 + 72 =

Račune zapišite v karo zvezek in jih izračunajte na daljši način.
SREDA
S palčkami ali denarjem ponovite včerajšnje dejavnosti za naslednje račune:
71 + 15 =
54 + 13 =

33 + 44 =
45 + 41 =

28 + 61=
24 + 53 =

27 + 31 =
15 + 73 =

Vse račune zapišite v zvezek in jih izračunajte na daljši način.
ČETRTEK
Rešite naloge v delovnem zvezku na strani 7. Pomagajte si s palčkami, denarjem
ali stotičnim kvadratom.

PETEK
Rešite naloge v delovnem zvezku na strani 8. Pomagajte si s palčkami, denarjem
ali stotičnim kvadratom.
Kadarkoli boste med delom utrujeni, naredite nekaj gimnastičnih vaj. Vsak dan
vadite tudi trebušnjake. Zapisujte, koliko trebušnjakov ste v posameznem
dnevu naredili. Tudi v tem tednu preskakujte kolebnico. Gibajte se v naravi,
pojdite na sprehod. S starši sodelujte pri različnih opravilih.
Oglejte si Izodrom, ki je na sporedu TVS 1 nekaj minut čez deveto zjutraj.
Če imate kakšno vprašanje, mi lahko vedno pišete na elektronski naslov
(rebeka.bajec1@guest.arnes.si). V tem tednu ste me razveseljevali s številnimi
fotografijami in sporočili. Pokazali ste veliko ustvarjalnosti in marljivosti. Prav
vsi si zaslužite veliiiko pohvalo!
Ostanite zdravi.
Učiteljica Rebeka

