Navodila za ponedeljek, 23.3.2020:
Spoštovani starši!
Danes je malo več dela pri SLJ in MAT. To delo je potrebno nujno opraviti! Delo za GUM in ŠPO
naredite po svoji presoji. Zaželeno, a ne nujno. Vsekakor poskrbite, da se otroci med delom
razgibajo in oddahnejo, kaj popijejo…
GUM: Izštevanka
Danes te čakajo predmeti MAT, SLJ, ŠPO in GUM. Kaj boš najprej delal se odloči z izštevanko.
Kaj je izštevanka? Ritmično besedilo s katerim nekoga izberemo. Izštevanka ima v besedilu
velikokrat izmišljene besede, ki nimajo pomena in so med seboj nepovezane po pomenu.
Besedilo večkrat nima zgodbe.
An ban pet podgan…, Eci peci pec…, Pikica in
Tonček…, Avionček gori gre…
 Spomni se jih čim več in poprosi še ostale člane
družine, da ti kakšno povedo.
 Danes je tu nova izštevanka: Muca Maca
Muca Maca, račka, gos,
siv osliček, črn kos,
pisan ptiček, počen groš,
bel konjiček, zvrhan koš,
pisker lonec, slepa miš
in za konec ti loviš.
Bi ploskal ob tem… Na koncu vsake vrstice je
daljša doba. Udari z nogo ob tla. To je ritmično
spremljanje ob izreki.
Izštevanko izgovarjaj in zraven spremljaj.
 Ustvarjanje novih izštevank
Sedaj pa si izmisli še svojo izštevanko. Kratko. Saj
veš, lahko uporabljaš tudi izmišljene besede.



ŠPO: SKOK V DALJINO Z MESTA
Bi danes malo skakali? Kako daleč skočiš? Morda nalogo opraviš zunaj ali pa skupaj s starši poišči
varen prostor v hiši/stanovanju. Ne, ne, ne kar takoj pričeti z odrivanjem in s skakanjem, lahko
se poškoduješ!
Najprej se je potrebno ogreti. Naredi nekaj vaj, predvsem ne pozabi razgibati gležnjev, nekaj
poskokov v zrak, pa vse vaje za vrat, roke, noge… Saj veš kako.
Potem pripravi prostor in dve vrvici. Če boš to lahko opravljal zunaj, lahko dva kamenčka ali dve
vejici. Sedaj postavi vrvici (kamenčka, vejici) na tla in ju sonožno preskakuj, naprej in nazaj, levo
in desno. Razmik lahko poljubno spreminjaš, a pazi, ne preveč!
Za dober skok je pomemben odriv, malo pokrčena kolena in zamah z rokami. Smo vadili že
lansko leto.
In sedaj si označi odrivno mesto, z drugo vrvico pa tvoj pristanek. Vsakič, ko skočiš dlje,
premakni. Kako dober si lahko?
K skakanju lahko povabiš še ostale člane družine.

MAT: SEŠTEVAM DO 100 (D+E=DE)
Če je le možno, si za pomoč pripravite konkretni material npr. škatle od jajc, zobotrebce
(predstavljajo desetice D) in kamenčke, fižolčke (kupčki po deset so desetice, posamezni fižolčki
so enice E), lahko tudi Lego kocke, koruzna zrna, koščki zobotrebcev…
K DESETIČNIM ŠTEVILOM PRIŠTEVAMO ENICE


Poglej si besedilno nalogo v DZ za MATEMATIKO str.61.
Oglej si tudi slikovno ponazoritev. Kakšen račun je zapisan?
40 + 3=

Nastavi si ga tudi s svojim konkretnim materialom.

Poglej, koliko imaš D (4) in koliko E (3). Katero število je to? (43)
Še enkrat poglej račun in ga preberi.
Na podoben način razmišljaj in nastavljaj konkretni material pri naslednjih primerih.
DZ str.61, nal. 1
Oglej si slikovne prikaze. Pri vsakem zapiši ustrezen račun seštevanja in ga izračunaj.
Za vsak primer se poigraj tudi s svojim konkretnim materialom.
DZ str.62, nal.2
Otrok naj čim bolj samostojno izračuna račune. Pri računu si lahko pomaga tudi s stotičnim
kvadratom (šteje vodoravno) ali s prstki.
DZ str.62, nal. 3
Najprej premisli, kaj pomenijo besede SEŠTEVANEC, SEŠTEVANEC IN VSOTA.
SEŠTEVANEC + SEŠTEVANEC = VSOTA
Preberi posamezen račun in ga izračunaj.
DZ str. 62, nal. 4., 5.
Vsako besedilno nalogo dobro preberi, najprej zapiši račun, ga izračunaj, potem ponovno
preberi vprašanje in zapiši odgovor.
Sedaj naredi premor (rekreacijski odmor), nekdo naj ti zgornje naloge pregleda in šele nato
nadaljuješ!
DZ str.63, nal. 6
Še enkrat se loti računov, lahko si pomagaš s stotičnim kvadratom, vsako črko pa spodaj vpiši
pod pravi rezultat in dobil-a boš smiselno besedo.
DZ str.63, nal.7
Besedilno nalogo natančno preberi, zapiši račun in odgovor.
Če si uspel vse narediti, si zelo uspešen. Pa saj ni težko, ne? Sedaj pa te čaka še SLJ.

SLJ: MALI PISANI ČRKI S IN Š
Danes se boš naučil/a novi dve pisani črki s in š. Najprej poglej poteze črk in sledi puščicam v
pravilni smeri pisanja. Pomagaj si kar s svojim prstkom.
Zapis črk s in š vadi s prstkom po zraku, v dlan. Če imaš
priložnost, vadi zapis črk tudi zunaj: s kredo po asfaltu, s
kamenčki, vejicami sestavi črki, in pojdi s prstkom čez. Ko črki
natreniraš, vadi zapis črk še s flomastrom/barvico na bel list
papirja.
Tako, zdaj sledi vaja v zvezku s pomožno črto. Ne pozabi, da
si pred pisanjem pripraviš prostor: primerno osvetljeno mizo,
pravilno sedenje za stolom – pokončna drža, pravilna drža nalivnega peresa. Prve besede prepiši
z rdečim pisalom. Nato jih do konca vrstice vadi z nalivnikom.

