Torek, 7. 4.
SLOVENŠČINA – Pesem: Malim so všeč
Ali si že kdaj slišal/a, da so besede lahko sladke ali pa nenavadne?
Povej kakšno kislo besedo, dišečo besedo, smešno besedo, okusno besedo...

Tudi pesniki imajo radi besede.
Preberi si pesem. Lahko jo poiščeš tudi na LiliBi - v berilu na strani 12. Poslala sem ti
tudi posnetek pesmi. Poslušaj jo.

Dušan Radović

Malim so všeč

Ustno odgovori na vprašanja.
Kdo je napisal pesem? Kakšen naslov ima pesem? Koliko kitic ima? Kaj se ponavlja?
Dopolni pesem – dodaj ji vsaj še eno kitico, začni takole Malim so všeč….
Napiši kitico v zvezek. Napiši tudi naslov in datum.

ŠPORT
Danes boš telovadil/a malo drugače. Ali poznaš igro KAMEN, ŠKARJE IN
PAPIR«? Potrebuješ še nekoga, ki bo telovadil s teboj.

MATEMATIKA
Reši najprej nekaj računov v zvezek.
62 + 35 =

47 + 22 =

35 + 32 =

44 + 33 =

24 + 42 =

76 + 12 =

Zdaj pa reši naloge v delovnem zvezku na strani 8.
Reši nekaj besedilnih nalog (v zvezek napiši račune in odgovore):
- Izračunaj vsoto števil 52 in 34.

- Simon ime 31 evrov, Sonja pa 33 evrov.
Ali si lahko s skupnim denarjem kupita kotalke, ki stanejo 65 evrov?
- Lili in Bine sta računata. Lili je izračunala 22 računov, Bine pa 4 račune več
kot Lili.
Koliko računov sta izračunala oba skupaj?
- Zoja je včeraj prebrala 26 strani knjige, danes pa še 42 strani.
Koliko strani mora še prebrati, če ima knjiga 70 strani?

Navodila za starše:
- pri 7. nalogi naj rezultat kar zapišejo zraven računa. Križanke ni treba prerisovati, otroci jo
izpolnijo le, če imate doma tiskalnik.

SLOVENŠČINA – PISANA ČRKA B
Danes je čas za novo črko. Najprej si oglej, kako jo pišemo.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b/kako-napisemo-to-crko

Mala pisana črka b je podobna črki l in polovici črke v, velik B je podoben tiskani črki, le bolj
je okrašen.

.

Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku največji B in b kar ga zmoreš, napiši črki s prstom na
omaro, na peresnico, na torbo. Pazi na poševne in navpične črte.
Ti gre? No, sedaj je na vrsti zvezek. Pazi, kje boš zapisal/a črko b.
Napiši dve vrsti male črke in dve vrst velike črke. Kako je šlo?
Prepiši naslednje besede in povedi – vsako dvakrat:

bo

oba

začimba

list

zlato

banana

Bob Borin Helena

breza

bober

Nikolina

zabava

boben

Žan

Oceni svoje delo – pod zapisane črke nariši »čebelčka«.
Na tej strani imaš tudi učni list, ki ga lahko rešiš (če imate doma tiskalnik).
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b

GLASBENA UMETNOST – Prstne igre

Čas je, da se sedaj malce »pohecamo«. Ko si bil/a v vrtcu ste se večkrat šli kakšno bibarijo
s prsti. Danes sem zate pripravila ljudsko prstno igro Panj. Kaj že pomeni, če je pesmica
ljudska?
Gre pa tako:

PANJ (ljudska)

TUKAJ JE PANJ,

(Roke imamo stisnjene v pest pred sabo.)

A KJE SO ČEBELE ?

(Skomignemo z rameni.)

SKRILE SO SE,
VSE PROČ ODLETELE. (Damo pesti za hrbet.)
PREŠTEJ DO 10,
PA PRIDEJO SPET. (Damo obe roke pred sabo, še vedno stisnjene v pest.)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! (Ko štejemo, postopoma odpiramo prstke, drug za drugim.)
BZZZZZZZZZZZZZZZZ! (Nekoga požgečkamo.)
Hecaš se lahko z bratci, sestricami, mamico in očkom!

