Pozdravljeni učenci in učenke.
Kako hitro čas beži. Smo že v četrtem tednu učenja na domu. Ko prebiram vaše
izdelke, vidim, da vam gre odlično. Vam je prvoaprilska potegavščina uspela?
Letos so tudi mene pošteno potegnili za nos. Rekli so mi, da me pred hišo čakajo
moji drugošolci. Stekla sem na dvorišče. In… Nikogar ni bilo! Zato sem za vas
ponovno pripravila navodila za učenje na domu.
V tem tednu boste razmišljali, kako skrbite za svoje zdravje. O tem ste veliko
izvedeli v šoli, ko nas je obiskala medicinska sestra. V tem času o zdravju
ogromno slišite tudi na televiziji. Predlagam, da si ogledate prispevke na
spodnjih povezavah.
https://www.youtube.com/watch?v=PoLGQzAJmRk
https://www.youtube.com/watch?v=OnQHO2uX1pA&list=PLRswyelTc1UTSTQ27
nTEMfML3aYlj4DYt&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ByN1mA79NH8
https://www.youtube.com/watch?v=jugMRz5RslU
https://www.youtube.com/watch?v=0QUvCECXbBY
V zvezek za spoznavanje okolja dokončajte miselni vzorec. Napišite na kakšen
način vi skrbite za svoje zdravje.

Za en dan v tednu sestavite jedilnik. V zvezek za slovenščino napišite naslov
Jedilnik. Na jedilniku naj bo pet obrokov (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo,
popoldanska malica, večerja). Jedilnik naj vključuje zdravo prehrano, dovolj
sadja, zelenjave in napitke brez dodanega sladkorja.
Vsak delovni dan v tednu berite in izpolnjujte bralni list. Bralni list izdelajte sami.
V zvezek za slovenščino lahko v tem tednu rišete pirhe ali pa si izberete kakšen
drug pomladni motiv. Svoje branje posnemite in posnetek poslušajte. Potem po
kriterijih uspešnosti svoje branje s pomočjo obrazkov vrednotite.
V delovnem zvezku za slovenščino preberite besedilo in rešite naloge na straneh
64 in 65.
V prihajajočem tednu zapišite novico – v črtani zvezek napišite naslov Novica in
zraven pripišite datum. Novico zapišite v vsaj petih povedih in upoštevajte
kriterije uspešnosti.
V črtani zvezek napišite naslov Prepis in s pisanimi črkami prepišite naslednje
povedi:
Mici ima muco Maco. Simon ne smuča. Žena nese vrečo. V veži imamo miši.
Vera ima v vreči meso.
Pod vsakim zapisom naj bo vzorček iz vijugastih črt.
Pripravite se na govorni nastop – opišite en dan. Pripovedujte, kaj ste delali za
šolo, pri katerih opravilih ste sodelovali s starši, kaj ste delali zunaj, katero
televizijsko oddajo ste si ogledali, kaj ste jedli… Pripoved naj bo zanima.
Pripovedujte v knjižnem jeziku. Govor naj bo glasen, tekoč, razločen. Med
pripovedovanjem glejte poslušalce. Prihodnji teden boste glede govornega
nastopa dobili nova navodila.
Ta teden je čas za igre z žogo. Žogo vodite, jo mečite v zrak in jo ulovite, ne da bi
žoga padla na tla. Žogo mečite v prazno škatlo, koš ali večjo posodo. Zapišite,
kolikokrat vam je zaporedoma uspelo zadeti cilj. Še vedno delajte trebušnjake in
si zapisujte, koliko ste jih naredili. Rezultate zapisujte v obliki črtičnega prikaza. S
starši pojdite na sprehod, morda na kolo. Sodelujte pri vseh opravilih v
stanovanju, okolici hiše, na vrtu…

Tole so moje meritve preteklega tedna. V tem tednu
jih bom izboljšala.
V delovnem zvezku za matematiko rešite naloge na strani 16.
Zapojte tri pesmice, ki smo se jih učili. Spremljajte jih z lastnimi glasbili
(ploskanje, tleskanje, udarjanje po kolenih…) ali z dvema lesenima kuhalnicama.
V zvezek za matematiko vsak dan izračunajte 3 račune seštevanja na daljši način:
16 + 43 =
34 + 61 =
76 + 13 =

42 + 57 =
55 + 31 =
82 + 14 =

63 + 33 =
45 + 24 =
71 + 18 =

24 + 53 =
32 + 24 =
46 + 33 =

71 + 23 =
45 + 34 =
51 + 16 =

Izdelajte prevesno gugalnico. S pomočjo kock stehtajte šilček. Moja je bila
takšna:

Moj šilček tehta 6 kock.

Moj avto tehta 3 kocke.

V delovnem zvezku za matematiko rešite naloge na straneh 18, 19, 20.
Poiščite tehtnico. Stehtajte 2 kg krompirja, 1 kg moke, 3 kg sadja. V delovnem
zvezku za matematiko rešite naloge na straneh 21, 22.
Oglejte si oddajo Izodrom.
Če imate kakšno vprašanje, mi lahko vedno pišete na elektronski naslov
(rebeka.bajec1@guest.arnes.si). Tudi v tem tednu ste me z vašimi izdelki
razveseljevali. Prav vsi si zaslužite veliiiko pohvalo!
Ostanite zdravi.
Učiteljica Rebeka

