Petek, 3.4.2020
Nadaljevanje pravljice Mala pošast Mici:
https://www.youtube.com/watch?v=sENopWXP68Y
MAT: Seštevanje in odštevanje - nasprotni računski operaciji
Včeraj smo ugotovili, da sta si računa seštevanja in odštevanja
nasprotna. Če imam račun seštevanja, lahko iz istih številk zapišem
račun odštevanja (račun seštevanja preberem nazaj in spremenim
znake), npr:

2 + 5 = 7, KER JE 7 – 5 = 2
Če imam račun odštevanja, lahko iz istih številk zapišem račun
seštevanja, npr.:

10 – 7 = 3, KER JE 3 + 7 = 10
V zvezek s kvadratki napiši:

VAJA
4+5=

, KER JE __ -__=

6–1=

, KER JE __+__=

2+7=

, KER JE

8–5=

, KER JE

3+4=

, KER JE

10 – 0 =

, KER JE

5+2=

, KER JE

SLJ: VELIKA TISKANA ČRKA D

Starši ti naj v zvezek z barvico napišejo prve črke in besede, ti pa
nadaljuj. Potrudi se, da boš pisal-a lepo, od črte do črte, pazi na
presledke. Vem, da ti bo uspelo . Še prej pa malo potelovadi s prstki in
si ošili svinčnik.
Zapis črke v zvezek.

SPO: ZDRAV KROŽNIK

Te zanima ali poješ dovolj zdrave hrane vsaki dan? Poglej si spodnji
posnetek, kaj bi moralo biti vsak dan na tvojem krožniku in predvsem
koliko.

https://www.youtube.com/watch?v=IQ-YNy6D29A
V zvezek za SPO napiši naslov ZDRAV KROŽNIK in čez 2 strani nariši
krožnik tako kot ti kaže spodaj na sliki. Na pravilna mesta boš iz reklam
prilepil vrste hrane. Česa moraš največ pojesti? Česa manj?
Svetujem ti, da izrežež majhne slikce, da bo na krožniku več vrst hrane.
Tista hrana, ki pa ni zdrava in si jo lahko privoščimo občasno, pa jo
nalepi okrog krožnika.

ZDRAV KROŽNIK

ŠPO: POLIGON
Doma si lahko pripraviš svoj poligon.
Na spletu sem našla posnetek, kako je to pripravil neki učitelj za svoje
otroke. Prej se dogovori s starši kje in kaj je dovoljeno.
https://www.youtube.com/watch?v=gp4QN2IEpH4&fbclid=IwAR3OAhikZCsob8M7F8CQ-iGGyGFV9BTJVFTQIbiyQM-uhO98L62kp1n8Uc

