Petek, 20.3.2020
Zadnji dan v tednu, super! Če vestno opravljaš naloge, si že pravi mojster v samostojnosti.
Naj te spomnim, da je danes prvi pomladni dan.
SLOVENŠČINA ( 2 uri )
Malo razmisli, kaj bi začaral, če bi imel čarobno moč. Uporabi svojo domišljijo.
Potem pa pripravi berilo in zvezek z vmesno črto. V berilu na strani 72 imaš špavljico o
čarovnici Vilmi. Glasno jo preberi. Če imaš starše doma, naj ti jo preberejo še oni.
Ustno odgovori na vprašanja.
1. Kje je živela čarovnica Vilma?
2. Še enkrat preberi povedi, ki opisujejo njeno hišo. (pozneje jih boš prepisal/a)
3. Kdo je bil Vili?
4. Zakaj ga Vilma v hiši ni videla?
5. Kako je Vilma rešila težavo?
6. Zakaj je potem Vilija začarala v pisanega mačka? Prepiši poved, ki Vilija opiše.
7. Kam je zbežal ?
8. Kaj je Vilma potem spremenila ?
Sedaj pa vzemi zvezek in napiši z barvico naslov ČAROVNICA VILMA
Zapiši odgovore na vprašanja. Vsak odgovor napiši v svojo vrsto in pazi na čitljiv zapis.
Na koncu nariši čarovnico Vilmo.
Razmisli, kako bi pravljico povedal Vili. Ko bodo imeli starši čas, jim jo povej. (popoldne ali
zvečer)

MATEMATIKA
Ponovno ponovi mesece, dneve v tednu in letne čase. Koliko dni ima teden? Koliko tednov
ima mesec?
Sedaj odpri DZ na strani 29. Reši naloge. 5. nalogo narediš v karo zvezek. Najprej napiši
naslov Vaja. V novo vrsto napiši DZ str. 29, naloga 5.
Pri vsaki nalogi napiši račun v svojo vrsto in nato odgovor.
( v ponedeljek boš lahko preveril/a pravilnost rešitev)
Poglej še v Zbirko vaj in reši besedilne naloge. Natančno preberi besedilo, podčrtaj
pomembne podatke, preberi, kaj naloga sprašuje in nato se loti reševanja.
Ne pozabi na hitro poštevanko!
Veliko uspeha.

ŠPORT
Danes bo še lep dan. Velko časa preživi na domačem dvorišču, bližnjem travniku ali gozdu.
Pomagaj staršem pri kakšnem opravilu, kolesari ali rolaj, vadi preskakovanje kolebnice
naprej, nazaj, v teku.
Če si med tednom pridno opravljal/a naloge, imaš prost vikend. Skupaj s starši si poglej
kakšen film ali pa se igrajte kakšno družabno igro.

