Navodila za ponedeljek, 6.4.2020:

ŠPO: Vaje s kockami
Tokrat zapis športa najprej, ker želim, da kocki vržeš med delom - vsakih 15 minut in se razgibaš.
Vzemite 2 kocki. Vaša naloga je, da vržete obe hkrati. Dobljena številka vam pove, katero vajo
morate narediti. Prva kocka pomeni vajo iz sklopa A, druga pa iz sklopa B. Vaji naredimo eno
za drugo, brez vmesne pavze. Kocki mečemo 5 – krat, to pomeni skupno 10 vaj.
SKLOP VAJ »A«
1 – KONJIČEK; SKIPING/DVIGOVANJE KOLEN NA MESTU (1 minuta) vzdržljivost
2 – KENGURU; POČEPI (10 ponovitev) moč
3 – KAMELA; DRŽA V PREDKLONU (20-30 sekund) raztezanje
4 – ŽIRAFA IN PINGVIN; HOJA PO PRSTIH IN PETAH PO SOBI (2 minuti) vzdržljivost
5 – ČAPLJA; STOJA NA ENI NOGI (30 sekund leva in desna noga) ravnotežje
6 – MEDVED; ODKLONI (10 ponovitev) raztezanje

SKLOP VAJ »B«
1 – VOJAK; KORAKANJE NA MESTU (1 minuta) vzdržljivost
2 – RACA; HOJA V POLČEPU PO SOBI (1 minuta) moč
3 – OREL; KROŽENJE Z ROKAMI (10x naprej in nazaj) raztezanje
4 – PAJAC; Narazen – skupaj stoje »Jumping Jack« (1 minuta) vzdržljivost
5 – MROŽ; TREBUŠNJAKI/ZAPIRANJE KNJIGE (10 ponovitev) moč
6 – LASTOVKA; (2x zanoženje leva in desna noga) ravnotežje
SLJ: Od doma do ribnika
V delovnem zvezku za slovenščino boš poiskal-a na strani 42 besedilo z naslovom Od doma do
ribnika.
1. Besedilo glasno preberi dvakrat.
2. Besedilo še enkrat preberi tiho.
3. Zdaj s svinčnikom potuj po sliki pod besedilom, od Lanovega doma do ribnika. Je pot
dobro opisana?
4. Sedaj boš rešil-a naloge na strani 43. Povedi boš pravilno dopolnil-a tako, da boš črko
pred pravilnimi besedami obkrožil-a.
5. Po pravilnem oštevilčenem vrstnem redu črke prepiši v okence spodaj in dobil boš
besedo.
6. Če želiš, lahko rešiš tudi nalogo v okvirju in zapiši, kako sta Lan in očka bila opremljena
za kolesarjenje.

MAT: ODŠTEVAM DO 100 (DE-E=D)
Za začetek boš ponovil-a odštevanje do 10. V zvezek napiši naslov Odštevam do 100.
Račune prepiši v zvezek in jih izračunaj.
4E - 4E=

9E - 9E=

7E - 7E=

9 - 9=

6 - 6=

5 - 5=

Zdaj pa gremo na nove račune.
62 - 2=
Pomagaj si s konkretnim materialom. Nastavi 6 stolpcev, kupčkov in 2 posamezni kocki
(fižolčka, zobotrebce…), nato pa 2 kocki odvzemi. Kaj je ostalo?
Koliko D? 6D Koliko E? 0E

 ●● (prečrtaj enici)

Zapiši račun in izračunaj.

62-2=60

Račun lahko izračunaš s pomočjo stotičnega kvadrata. S prstom pojdi na 62, nato pojdi 2
koraka levo. Kam si prišel-a?
S pomočjo konkretnega materiala ali stotičnega kvadrata izračunaj še račune:
55 - 5=

99 - 9=

77 - 7=

44 - 4=

22 - 2=

Zdaj pa odpri delovni zvezek za MATEMATIKO na strani 74.
Naloge na modri podlagi:
Preberi besedilno nalogo, oglej si slikovno ponazoritev. Preberi račun in odgovor.

Oglej si še drugo sliko, razmisli, kaj prikazuje. Preberi račun in odgovor.
DZ str. 74, nal.1
Oglej si slikovni prikaz.
Zapiši ustrezen račun odštevanja in ga izračunaj.
DZ str.75, nal. 2, 3
Čim bolj samostojno izračunaj račune Pri računanju si pomagaj s konkretnim materialom ali
stotičnim kvadratom.
Pri nalogi 3 še vpiši črke pod rezultate in dobil-a boš ime znanilca pomladi, obkroži sličico.
Tako, uspešno si prišel-a do konca. Čestitamo!
GUM: Pihala
Pred davnimi časi je živel pastir z imenom Pan. Nekega dne je na obronku gozda zagledal lepo
vilinsko deklico. Hotel se ji je približati, ona pa je pobegnila iz gozda. Pastir jo je dolgo iskal, vse
dokler nista pritekla do velike reke. Vilinska deklica je v strahu pred njim prosila valove, naj jo
začarajo v rastlino. Ob pastirjevem dotiku se je nenadoma spremenila v trstiko. Potem je vanjo
zapihal veter in trstika je zapela. Pastirja so njeni glasovi tako prevzeli, da je nabral trsje. Povezal
ga je skupaj in zaigral nanj. Tako je nastala prva piščal, ki ji pravimo kar Panova piščal, in z njo
glasba.
Oglej si panovo piščal, oz. trstenke.
Sestavljene so iz votlih cevi trsja. Vanje
pihamo.
Glasbeni primer: ljudska Trzinka
Glasbeni primer: Johannes Donjon: Pan
Pastorale

Poleg klavirja v skladbi nastopa še en
inštrument. Kateri?
Prečna flavta.
Votla cev prečne flavte je iz medenine.
Pihamo v ustnik, s prsti pokrivamo
pokrovčke na luknjicah. Držimo jo z obema
rokama vodoravno v desno stran.
Poišči še:
Kljunasta flavta
Je lesena, ima ustnik za pihanje in luknjice,
ki jih pokrivamo s prsti.
Klarinet
Je iz afriškega črnega lesa, na ustniku ima jeziček, ki ga potrebuje za ustvarjanje zvoka.

S prsti pokrivamo zaklopke na luknjice.
Glasbeni primer: Camille Saint Saens: Živalski karneval: Kukavica
Med pihala sodijo še: saksofon, oboa, fagot, pikolo ...
Skupino ljudi, ki igra na pihala, imenujemo PIHALCI. V PIHALNEM ORKESTRU ne igrajo samo
pihala, pač pa tudi trobila: trobenta, rog, tuba, pozavna.

