SPO: Naravno in grajeno okolje
Včeraj si na sprehodu opazoval/a okolje. Kaj vse si videl/a? Kaj od videnega je
ustvaril človek? Zakaj? A bi lahko brez tega živeli? A si videl/a kaj, kar ni ustvaril
človek?
Oglej si spodnje slike in povej, katere prikazujejo naravno okolje in katere
grajeno okolje.

A si že ugotovil/a, kaj spreminja človek? Kje gradi? Zakaj misliš, da človek
naravo spreminja? A se narava spreminja tudi sama?
SLJ: Veliki tiskani črki C in Č
Ker ste že pravi mojstri pri učenju črk, bomo danes spoznali kar dve novi. Zelo
sta si podobni, a če bi stali na dežju, bi bila ena mokra, druga pa bi vodo ulovila.
Skrivata se v besedah kot so: cesta, rokavica, venec, čokolada, sreča, in vrč. Že
veš kateri črki sta to ? Res je! C in Č.
Najprej si na posnetku poglej, kako se pravilno pišeta.
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

Zdaj pa ju napiši večkrat s prstom po zraku, po mizi, po svoji dlani, po hrbtu
nekoga doma in po omari. Nato vzemi bel list in ju večkrat zapiši s flomastri in
voščenkami. Ko opraviš vse te naloge, si pripravi zvezek, ošili barvice in svinčnik,
veliki črki naj ti napišejo starši, da boš lahko pravilno prevlekel/la in prični z
delom. Bodi natančen/na! Spodaj imaš napisane nekatere besede, ki ti bodo v
pomoč pri risanju sličic. Starši naj ti jih glasno preberejo, ti pa skušaj ugotoviti
kje se glas c ali č nahaja in nariši sličico te besede na pravo mesto. Najprej pa se
kakšne skušaj spomniti sam/a.

MESEC, ČOKOLADA, NOGAVICA, RACA, NOČ, COPAT, KLANEC, ČEVELJ, SONCE,
CITRE, MOČ, ROČAJ, ROBEC, ČUFTI, VREČA, PEČ
LUM: USTVARJAMO – VELIKA NOČ
Pred nami so velikonočni prazniki. Ob praznikih si ponavadi še posebej lepo
uredimo dom in ga okrasimo s prazničnimi motivi. Spodaj imaš nekaj idej,
izberi tisto, ki ti najbolj všeč in jo lahko izdelaš, lahko pa se lotiš tudi več
nalog.
1. PISANKA:
NA LIST PAPIRJA NARIŠI JAJCE, OKRASIŠ GA LAHKO NA VEČ NAČINOV:
- NARIŠI VZORČKE PO ŽELJI ALI
- JAJČEK POLEPI (TRGANKA IZ BARVNIH PRTIČKOV ALI REKLAM, ČASOPISA) ALI
- PISANO POBARVAJ ( BARVICE, VOŠČENKE, FLOMASTRI)

2. PIŠČANČKI IZ VATE

POTREBUJEŠ VATO, KI JO PREREŽEŠ NA POLOVICO, KOLAŽ PAPIR (ČE GA
NIMAŠ POBARVAJ BEL PAPIR) IN ČRN FLOMASTER.
USTVARIŠ LAHKO SLIKO KOT JE SPODAJ (PIŠČANČKI NA TRAVNIKU ALI PA
USTVARIŠ KAKŠNO SVOJO ZGODBO S PIŠČANČKI).

3. KOKOŠJA DRUŽINA IZ ODPADNE EMBALAŽE.
POTREBUJEŠ:
- EMBALAŽO OD JAJC,
- ŠKARJE, LEPILO, REKLAMNI PAPIR ( ČE NIMAŠ BARVNEGA)

4. ZAJČEK
POTREBUJEŠ ČASOPISNI PAPIR, TULEC, VATO (LAHKO TUDI ZMEČKAŠ ROBČEK),
FLOMASTRE, ŠKARJE IN LEPILO. POSTOPEK IZDELAVE IMAŠ NA SLIKAH.

