SLOVENŠČINA 1. RAZRED, 7. teden (4. 5. – 8. 5..)

PONEDELJEK, Utrjevanje črk in učni list slj 1
V mali zvezek zapiši zloge, ki so začetki besed. Potem pa jih dopolni tako, da bodo postale prave
besede (za vsak zlog vsaj eno besedo):
TO... (torta, tovor, tone, tolmun, tovornjak)
RE... (reka, repa, rep, redkvica)
JO... (joka, jopica, jota)
KA... (kača, kapelica, kamela)
CE... (Cene, cekar, cepeta, cepetavček)
DU... (DUDA, DUH, DUHOVITO, DUNAJ)
Jaz sem ti dala primere, seveda pa je še bolje, če se jih spomniš sam. ☺
Potem pa reši še učni list št. 1, zelo je enostaven.

TOREK, ČRKA B
Danes boš spoznal črko B. Je debeluh, tako kot črka D, vendar ima ta celo dva trebuha. Ne vem, zakaj
me črka B spominja na boben. Mogoče zato, ker sta v njej dva B-ja.

Črko začneš pisati zgoraj, kot vedno, potem pa do polovice narediš
en trebuh (polkrog v desno), potem pa še spodnjega. Enako sta velika. Vzemi velik zvezek in naredi
velik B, prevleci ga z barvicami, pod njim napiši dve vrstici B-jev (velike in male). Označi najlepše.
Potem okrog črke B nariši stvari, ki se začnejo na B. Eno že poznaš – boben, balon, bik, buča,
borovnice, banana, breza, breskev, bor...
Zdaj pa poišči še bralni list črke B in napiši B-je še tja. Spodaj imaš nekaj sličic, pod katere napiši
njihova imena. Izpoli s črkami tudi kvadratke zgoraj.

SREDA, ČRKA B
Vzemi mali zvezek in napiši eno vrsto lepih velikih B-jev in eno vrsto malih B-jev.

Potem pa dopolni še naslednje zloge tako, da bodo besede. Za vsak zlog najdi vsaj eno besedo.
Spodaj imaš pomoč.
NE... (neroda, nekaj, netopir, nepridiprav)
MA...(mami, majica, Mateja, matematika)
NI... (nimam, nič, Nina, nikar)
MO... (moja, morje, Mojca, moka motor)
PA... (palica, pav, par, pamet)
PO... (potok, pot, pojem, potica)
Potem najdi bralni list črke B in preberi besede spodaj v rumenem okvirčku.

ČETRTEK, pravljica Jure kvak kvak, uganke
Na spodnji povezavi poslušaj pravljico Jure kvak kvak. Boš videl, v kaj se je spremenil Jure in zakaj. V
pravljični zvezek ilustriraj zgodbico tako, kot si jo predstavljaš. Pa še nekaj ugank, da zbistriš možgane.
https://www.youtube.com/watch?v=9KcW9XZ5Xag

Lučko prižiga, z lučko leti
skozi prelepe poletne noči.
(kresnička)
Dolga in prožna
brez nog se premika,
včasih zasika.
(kača)
Črn, rumen in pošteno rejen,
pošteno kosmat, ma rožice rad.
(čmrlj)
Bodica pri bodici
se ziba po stezici.
(jež)
Zakrivljeni kremplji, velike oči,
podnevi se skriva, ponoči lovi,
podnevi je tiho, ponoči skovika,
meso ima rada, je zrnje ne mika.
(sova)
Kdo je tisti sladkosned,
ki čebelam krade med?
Velik je in ves kosmat.
V brlog pa hodi spat.
(medved)

Podoben je žogi,
a bolj je lahak,
če spustiš ga iz rok,
ti uide v zrak.
(balon)

PETEK, ČRKA H
Črka H spominja na lestev ali na kak čuden stol. Ali na hodulje – poznaš? Je pa zelo enostavna za
pisanje – dve navpični in ena vodoravna črta.

V velik zvezek napiši veliko črko H in jo prevleci z barvicami.
Okrog nje nariši stvari na H: hlev, hobotnica, hiša, hlače, hruška, hladilnik, hren, hijena, hrib
V mali zvezek napiši naslednje besede: HIŠA, MUHA, SMEH, HRČEK, UHAN, TELOH, TREBUH, ŠAH,
HLAČE, HOTEL, HANA, MIHA, HLEV. Prevleci H-je z rdečo in jih preštej.
V bralnem listu črke H pa imaš še križanko, kjer so skrite besede, ki imajo črko H. Vse so napisane
vodoravno, zato jih boš lahko hitro našel.

