Sreda, 8. 4.
SLOVENŠČINA – Prave navade za zdravo življenje
Odpri oranžen delovni zvezek na strani 51. Preberi naslov in si oglej slike. Povej, kaj je
narisano na slikah in kaj se dogaja.
Razmisli, kako si pri vas doma pridobivate prave navade za zdravo življenje.
Zdaj pa izberi dve sliki in opiši dogajanje na njih (za vsako sliko 4-5 povedi). Piši v zvezek in
napiši tudi naslov.
Pri pisanju bodi pozoren/na na
pravilen zapis besed,
presledek med besedami,
čitljivost zapisa,
estetskost zapisa (lepa pisava),
veliko začetnico.

SPOZNAVANJE OKOLJA – Moje telo
Imaš doma kakšno punčko, dojenčka ali barbiko? Če nimaš, lahko prosiš za pomoč
starše. Na punčki (starših) poimenuj dele telesa.
Povej, kakšno vlogo opravljajo posamezni zunanji deli telesa.
Kako se lahko posamezni deli telesa poškodujejo?
Sedaj pa potrebuješ:
-

lutko - punčko, dojenčka, barbiko ali kaj podobnega,

-

večji list papirja (vsaj toliko kot lutka, ki jo imaš pred seboj),

pisalo (svinčnik, flomaster).

Na list papirja obriši telo lutke, ki jo imaš pred seboj. Nekako tako:

Sedaj pa označi dele telesa. V pomoč naj ti bodo spodnje besede.

NOGA
ROKA
KOLENO
STOPALO
VRAT
ZAPESTJE
KOMOLEC
DLAN
RAMA
TREBUH
GLAVA

MATEMATIKA
Danes se boš naučil/a odštevati. Zraven računov boš risal/a desetice (palice) in
enice (pikice). OBVEZNO!!!
Takole bo šlo:
- v zvezek zapiši račun 72 - 30 = ___ ,
- nad računom nariši sliko: ●● ker odštevamo, prečrtamo 3 palice,
- izračunaj razliko: odštej palice (desetice) in preštej enice (pike), ugotoviš, da
imaš skupaj 4 D in 2 E, torej je razlika 42.
V zvezku bo videti takole:
Prepiši in dokončaj! Pazi na lepo pisavo!

●●
72

- 30 = 42

53 - 10 =

77 - 20 =

42 - 30 =

63 - 40 =

73 - 10 =

41 - 30 =

54 - 20 =

92 - 70 =

Zdaj pa reši še naloge v delovnem zvezku, stran 9 in 10. Račune prepiši in
izračunaj, matematične zgodbe preberi in v zvezek zapiši le račun in odgovor.

