PETEK, 27. 3. 2020
SLOVENŠČINA
Pesmice naših babic in dedkov
Ali veš, da so nekatere pesmice zelo stare? So pesmice, ki so jih mame pripovedovale že
dedkom in babicam, ko so bili majhni. In katera je bila njihova najljubša? Vprašaj mamico ali
očija, če se katere spomni ali skupaj pokličite babico, dedka.
Spodaj na listu jih je še nekaj. Izberi si eno in se jo nauči. Zelo pomaga, če se spremljaš z
ropotuljo ali kuhinjskimi pokrovkami.
Najljubšo prepiši v zvezek s črtami in jo med vikendom večkrat ponovi, da bo odmevalo po
hiši. Zapišeš lahko tudi tisto, ki ti jo je morda povedala babica, mamica.

MATEMATIKA
RJI/24,25 Računanje je igra
Danes boš malo povadil računanje, da ne pozabiš. Pri računanju s tremi števili, si pomagaj z
delnim računom in s prsti.
3+2+4=5+4=9
Razvrsti svinčnike po navodilu. Nato preštevaj gumbe na gosenici. Znaš priti iz labirinta?
Sedaj, ko ti je uspelo, si privošči malico in malo razgibavanja. Po stanovanju si postavi nekaj
ovir ( blazine, stoli, ...) in se plazi okoli kot gosenica.
SPOZNAVANJE OKOLJA
Prišel je konec tedna in že drugi teden učenja na daljavo.
Potrebno je poskrbeti tudi za neke vrste odklop in poskrbeti za svoje zdravje.
Danes ti predlagam, da izbiraš med sledečimi ponudbami;







Dobro se obleci in pojdi ven, dokler je še kaj snega in uživaj v snežni pokrajini.
Ko prideš v hišo, se takoj preobleci v suha oblačila in poskrbi za zdravje.
Lahko se igraš šolo, gledališče, poklice in sicer tako, da uporabiš svoje igrače ter povabiš
gledalce.
Izdelaj vstopnice in opozori gledalce na ustrezen bonton ( brez telefona ).
Igraj se s svojimi najljubšimi igračami, kot na igralnem dnevu.
Lahko pa pomagaš v kuhinji, kar ti je dovoljeno .

Lep, sproščen in zdrav vikend želim.

PESMICE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

MAJHNA SEM BILA
PIŠKE SEM PASLA,
PIŠKE SO ČIVKALE,
JAZ SEM PA RASLA.

MAMCA,POSLUŠAJTE,
KAJ VAM POVEM:
ŠTRUKELJCE SKUHAJTE,
TISTE RAD JEM.

NAŠA ŠPELA TENKO JOKA,
KISLO SE DRŽI.
SE JI JE POTRESLA MOKA,
ZDAJ PA KRUHKA NI.

KATARINA BARBARA,
KAKO SI DOMEK VARVALA!
NAM JE PUTKA UKRADENA,
V KAMNIKU OSKUBLJENA,
V LJUBLJANI PA POHRUSTANA.

