Petek, 3. 4.
SLOVENŠČINA – Besede s širšim pomenom

Odpri oranžen delovni zvezek na strani 46 in preberi besedilo.
Ustno odgovori!
Kam je odšel Gregor z mamico?
Kaj je kupila mamica pri prodajalcu, ki je prodajal sadje?
Kaj je pisalo na stojnici, kjer je mamica kupila korenje, peteršilj, cvetačo in
krompir?
Kaj Gregor rad je?
Na kateri stojnici sta kupila sir in jogurt?
Preberi, kaj je na stojnicah napisano z velikimi tiskanimi črkami – SADJE,
ZELENJAVA, MLEČNI IZDELKI – to so besede s širšim pomenom.
Povej, kaj prodajajo na vsaki stojnici – jabolka, pomaranče, banane, hruške,
slive – to so besede z ožjim pomenom.
Zdaj vzemi tri barvice in v besedilu podčrtaj sadje z rdečo, zelenjavo z zeleno in
mlečne izdelke z modro barvo. Besede vpiši v preglednico spodaj.
Reši še stran 47.
Uspešno reševanje ti želim.

POIŠČIMO VSILJIVCA
V vsaki vrsti poišči vsiljivca. Povej, zakaj ne spada zraven.
slon, kokoš, petelin, krava, piščanec
Našel sem slona, ker ni DOMAČA ŽIVAL.
krompir, pesa, repa, banana, koruza
Našel sem….
zvonček, teloh, sol, mačice, vijolice
Našel sem….
sol, poper, paprika, voda, kumina
Našel sem….

sandali, copate, škornji, metulj
Našel sem….
kakav, mleko, sladkor, olje, voda
Našel sem….
avtobus, kolo, avto, motor, policist
Našel sem….
krilo, bluza, hlače, čokolada, plašč
Našel sem….
marmelada, meso, mleko, kruh, avtobus
Našel sem….

SPOZNAVANJE OKOLJA – Skrbim za okolje

Ali poznaš ta znak? Kaj pomeni ta znak?
Kdo ali kaj onesnažuje okolje? Kaj se zgodi, če odpadke mečemo na tla?
Ali veš, da se papir razkraja en mesec, nogavica eno leto, pločevinka 200 let,
plastična steklenica 400 let, žvečilni gumi se nikoli ne razgradi. Za vedno ostane
in onesnažuje naravo.
Odpri zelen učbenik na strani 65 in preberi.
Če te zanima, si lahko pogledaš tudi tole:
https://www.youtube.com/watch?v=20Zo4pFoiZA

https://www.youtube.com/watch?v=hgsTqL38dEg

MATEMATIKA – BO DANES ŠPORT, ker sem se zmotila in vam v torek dala
matematiko namesto športa.

Danes za šport potrebuješ igralno kocko.

Tako, zdaj pa vikend. Juhej!!!
Lepo se imej!

