Navodila za ponedeljek, 30.3.2020:
GUM:
V petek si poslušal posnetke ptic, bi jih znal oponašati? Kako se oglaša sinica, kukavica, kos,
krokar, sova… Kako pa lahko posnemaš trkanje detla?
Pri detlu ne posnemamo oglašanja, pač pa kljuvanje v les – tok tok: Trkaš po mizi, najdeš palčke
in pritrkavaš.
Sedaj pa to trkanje uporabi za spremljavo pesmi Vesela pomlad (Posnetek najdeš na straneh
Lilibi ali na šolski spletni strani, kjer je objavljeno delo za danes.).
 Učenje pesmi: Vesela pomlad
Večkrat predvajaj posnetek pesmi in doživeto zapoj zraven. Pojemo srednje glasno, ne prehitro,
s svetlim, prijaznim glasom. Triosminski takt nam pričara plesno vzdušje. Zlogi cin cin, tra ra in
čiv čiv naj bodo zveneči.
S pripevanjem se nauči pesem.
Ko si se besedilo in melodijo pesmi naučil, lahko poješ sam ob spremljavi klavirja (spremljava na
šolski spletni strani).
 Pesem pa lahko spremljaš tudi sam. Poišči primerne pripomočke in ustvarjaj ob petju.
Pazi, da igraš tiho, saj sta najpomembnejša besedilo in melodija pesmi.
MAT: SEŠTEVAM DO 100 (DE+E=D)
Pa smo že v novem tednu.
Za začetek bomo naprej spet ponovili, kar že znamo.


Če gre, delaj brez stotičnega kvadrata, drugače pa si pomagaj z njim.

Štej od 1 do 100 naprej, nazaj od 100 do 1, Poimenuj vsa števila, ki imajo 5 desetic. Poimenuj
vsa števila, ki imajo 4 enice. Povej števila, ki so večja od 34 in manjša od 46.
Izračunaj račune:



20+30=

100-50=

30+4=

50+8=

9+90=

61+3=

75+3=

6+34=

77+2=

66+4=

23+7=

8+62=

Zdaj pa gremo v delovni zvezek.

DZ str.69, nal. 20
Samostojno izračunaj račune seštevanja. Če boš pravilno računal-a, dobiš dve med seboj
povezani besedi.
DZ str.69, nal.21
Dobro si oglej račune in razmisli. Kakšen je najbolj enostaven način reševanja? Ali boš
sešteval-a po vrsti ali boš najprej seštel desetiška števila, nato pa prištel-a še enice. Lahko si
pomagaš s povezovanjem (lunico, jamico).
POJASNILO:

20+30+4=54
50

20+7+10=37
30

SLJ: Mala pisana črka l
V zvezek s pomožno črto najprej z nalivnikom zapiši vse male pisane črke, ki si se jih do zdaj
naučil/a.

Kaj je vsem tem malim pisanim črkam skupnega? Če si ugotovil/a, da smo vse črke pisali samo
do pomožne črte, si imel/a prav. Danes se boš naučil/a črko, ki bo bila malo važna, saj bo večja
od teh črk. Napisal/a jo boš čez celo črtovje.
To bo črka L.

1. Najprej si oglej videoposnetek, kako boš malo pisano črko L zapisal/a:
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
2. Potem vadi zapis male pisane črke l:
- s prstom v dlan, na mizo, na hladilnik…
- z barvico, voščenko, na bel list papirja…
3. Nazadnje sledi zapis v zvezek s pomožno črto.

ŠPO: Skakalne igre
Če ti bo vreme dopuščalo, imej šport zunaj, drugače se s starši oz. »športnimi pomočniki«
dogovori, kje v stanovanju boš lahko izvajal-a vaje.
Torej k uri športa povabi brata, sestrico, atija, mamico, kogar imaš na razpolago.
 KAČA
Vodi kolono, ostali v koloni te posnemajo. Spreminjaš smer in način hoje, npr. naprej, nazaj,
skakljaš, hodiš v stran, enonožni, sonožni poskoki. Pri tem vodi kačo v različnih vzorcih, npr. v
krogu, osmici, slalom, diagonalno, v spirali, kar ti dopušča prostor. Vodilno v koloni se lahko
zamenja in doda nove ideje za naloge.
 GIMNASTIČNE VAJE
Sam-a si izmisli 10 različnih gimnastičnih vaj in vsako šestkrat ponovi. Lahko razgibaš tudi ostale
člane družine.
 PETELINJI BOJ
Upam, da imaš za naslednjo nalogo pomočnika.
V paru: pokrči desno nogo in jo z desno roko primi za gleženj, z levo roko se za hrbtom
primi za komolec desne roke. Poskakuj po eni nogi in skušaj nasprotnika spraviti iz
ravnotežja. Igrata na tri zmage, nato vsak poišče novega nasprotnika.
 PETELINJI PLES
Stoj na eni nogi, z rokama se primi za gleženj pokrčene noge. Štirikrat poskoči na mestu, skoči
štirikrat naprej in štirikrat nazaj, štirje skoki v levo in štirje v desno, skači na mestu in naredi
obrat ter zakikirikaj.
Ponovi vse še z drugo nogo! Še sam si izmisli petelinji ples.
 VAJE ZA UMIRITEV
Uleži se na trebuh, zapri oči, zamisli si, da si pri športu v šolski telovadnici, preseli se k svojim
sošolcem, sošolkam in bodi v mislih nekaj trenutkov z njimi in ti bo takoj lažje, manj jih boš
pogrešal-a.

