Dragi učenci in učenke.
Pred vami je 8. teden učenja na daljavo in navodila za delo v tem tednu. Že
komaj čakam, da se spet vidimo v šoli!
V tem tednu boste imeli športni dan. Izbirate lahko med naslednjimi
dejavnostmi:
- pohod v okolici doma,
- kolesarski izlet v okolici doma,
- rolanje,
- poligon.
Ideje za domači poligon lahko najdete na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=0e6gCVy917s

Aktivnost naj traja 3 do 4 ure. Z družinskimi člani se posvetujte, katero dejavnost
boste izbrali. Izvedete lahko tudi kakšno dejavnost po lastni izbiri. Lahko izberete
več dejavnosti, pomembno je, da vse aktivnosti skupaj trajajo 3 do 4 ure. Na poti
opazujte rastline in živali (navodila za opazovanje rastlin in živali so v povezavi s
spoznavanjem okolja – v nadaljevanju).
V novici, ki jo boste zapisali v tem tednu, boste opisali, kako ste preživeli športni
dan – v črtani zvezek napišite naslov Športni dan in zraven pripišite datum.
Opišite pot, po kateri ste hodili ali kolesarili, kaj zanimivega ste videli, kje ste
imeli postanek za malico. Če boste imeli poligon, opišite, kako ste pripravili
poligon, katere pripomočke ste uporabili.
V črtani zvezek napišite Vaja in s pisanimi črkami, ki jih poznamo, napišite 10
besed ali 3 povedi.
Vsak delovni dan v tednu berite in izpolnjujte bralni list.
Poslušajte pravljico Šivilja in škarjice na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=m5Zp7MUp0us

Pravljico lahko poslušate večkrat. S svojimi besedami jo potem povejte bratcu,
sestrici, staršem, morda hišnemu ljubljenčku ali igrači (medvedku, punčki).
Delovni zvezek za slovenščino:

Stričev čebelnjak (stran 76, 77) – Preberite besedilo in v celih povedih
odgovorite na vprašanja, ki so povezana z besedilom. Pišite z malimi tiskanimi
črkami.
Razumem, kar berem (stran 78, 1. naloga)
V tem tednu boste glasbo spremljali z »domačimi« instrumenti. Pripravite
oblazinjen stol (ali stol z blazino) in dve kuhalnici
https://www.youtube.com/watch?v=kQI7lPObq4g

ali žogo, plastično posodo in dve kuhalnici https://www.youtube.com/watch?v=Ctlji_nuTPE
Za spoznavanje okolja pojdite na sprehod do gozda, mimo travnika, vrta in polja.
Na poti opazujte rastline in živali. Ko se vrnete iz sprehoda in športnega dne v
zvezek za spoznavanje okolja narišite in napišite imena rastlin in živali, ki ste jih
videli. V vsakem življenjskem okolju poiščite vsaj štiri živali in rastline.

Preskakujte kolebnico. Spet 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. Delajte
trebušnjake. Rezultate zapisujte v obliki črtičnega prikaza. So se vaši rezultati
izboljšali v primerjavi s tistimi iz preteklih tednov? S starši sodelujte pri vseh
opravilih v stanovanju, okolici hiše, na vrtu…

V tem tednu boste utrjevali znanje o številih do 100. Naloge in dejavnosti sem
vam pripravila v priponki. V delovnem zvezku za matematiko rešite naloge na
straneh 58, 59, 60, 61.
Oglejte si oddajo Izodrom.
V tem tednu mi pošljite novico o športnem dnevu in naloge, ki jih boste reševali
v matematičnem delovnem zvezku (strani 58, 59, 60, 61).
Video srečanji bomo imeli v ponedeljek in četrtek. Na ponedeljkovem srečanju
boste lahko pokazali svojo vetrnico in povedali, na kakšen način ste jo spravili v
gibanje.
Želim vam veliko uspeha pri učenju in ostanite zdravi.
Učiteljica Rebeka

