Navodila za sredo, 1.4.2020:
SPO: ONESNAŽEVANJE NAŠEGA OKOLJA
Pazljivo preberi besedilo in razmisli, katere onesnaževalce predstavljajo fotografije.

Kdo čuti posledice onesnaževanja in kako?
SLJ: Mala pisana črka t
Danes se boš naučil/a malo pisano črko t.

1. Najprej si oglej videoposnetek, kako boš malo pisano črko T zapisal/a:
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

2. Potem vadi zapis male pisane črke t:
- s prstom v dlan, na mizo, na vrata, hrbet mamice…
- z barvico, voščenko, flomastrom na bel list papirja…
3. Nazadnje sledi zapis v zvezek s
pomožno črto.

SLJ: IZOdrom oddaja
Ker je na urniku še ena ura SLJ, si danes
oglej oddajo IZOdrom. Sporočili so nam: V
sredo bomo preverili, kaj se dogaja z našim
telesom v času pubertete in spoznali
plesne ritme.
Oddajo si oglej in v zvezek zapiši, katere
plesne ritme si spoznal. Če te zasrbijo pete
pa le pogumno zapleši.
DODATEK SLJ
V petek bomo pri SLJ in LUM potrebovali
tetrapak (od mleka, soka, jogurta,
smetane…). Preden v teh dneh zavržete,
se spomnite, operite in shranite.

MAT: PREVERIM SVOJE ZNANJE
Danes boš naloge reševal-a popolnoma samostojno in s tem preveril-a svoje znanje v delovnem
zvezku za MATEMATIKO na strani 72 in 73.
Navodila natančno preberi, naloge rešuj počasi, dobro premisli. Preden boš naloge oddal-a v
pregled, še enkrat preveri svoje rešitve. Svoje znanje ovrednoti s čebelčkom (prilepi ustrezno
čebelico).
Rešene naloge ti naj pregledajo starši, jih pokljukajo oz. označijo napake, nato se o njih
skupno pogovorite. Napačno rešene naloge popravite.
ŠPO: Vaje s spletne strani OŠ Krško / Gradivo za učenje na daljavo
Poglejte na spletno stran šole, v zavihek GRADIVO ZA UČENJE NA DALJAVO med objave za 2.
razred. Spodaj najdete tudi objave za predmet ŠPORT. Za ure športa tedensko naloge pripravijo
tudi naši športni pedagogi. Danes se sprehodite med njihovimi objavami in izberite nalogo med
njihovimi predlogi.

