SREDA, 6. 5. 2020
Danes nadaljujemo z odštevanjem od 100.
Na spodnjem zapisu imaš prikaz odštevanja.
Na stotičku poišči število 47.
Odštej 30 tako, da se s prstkom pomikaš navzgor. Prideš do števila 17.
Nato odšteješ 4, tako da se pomakneš po stotičku v levo. Rezultat je 13.
Poskusi na tak način izračunati račun 86 – 23 = (drugi primer).
Prepiši in preriši v karo zvezek. Tretji račun prikaži sam/a.
MAT

Odštevamo
od 100

Reši naloge v dz 2, na strani 33.

1.Odpri dz 3, str. 66.

SLJ
SLJ

Greva v
knjižnico

Glasno preberi besedilo 1. naloge.
Upam, da nisi imel/a preveč težav z branjem, kajti v besedilu so prve tri velike
pisane črke.
To so velike pisane črke A, M, N.

Velike
pisane črke
Danes se jih boš naučil/a pisati.
A, M, N

2. Pri 2. nalogi si oglej, kako se pravilno zapišejo.
Poskusi jih zapisati na list ali vadbeni zvezek.
Zapis velikih pisanih črk si lahko ogledaš tudi na spodnji povezavi:
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

Reši 2. nalogo na strani 66.

3. Prepiši v črtni zvezek. Naslov napiši z barvico.

Če želiš spodaj zapiši in vadi še naslednje besede: Antolič,
Mehle, Mate, Mark, Maks, Matevž, Nika, Neja, Nejc.
4. Reši še naloge na str. 67. Ko boš prepisoval/a povedi v črtni zvezek
(7. naloga), jih prepiši kar pod današnjo vajo, brez naslova.
Če želiš, reši še naloge na strani 68.
Včeraj ste se pogovorili o družini in opravilih, ki jih imate doma.
SPO

Sorodniki,
prijatelji
in znanci

Danes pa pozorno prisluhni učiteljici, na spodnjem posnetku.
Preden pa boš posnetek poslušal/a, si pripravi še DU in DZ za okolje.
Pa kar odpri DU na str. 58 in DZ na str. 50.
https://www.youtube.com/watch?v=kxAZTxJfm0s

GUM

Umivanje
rok pesmica

https://www.youtube.com/watch?v=8Z6BLCcya5E&t=29s
Na zgornji povezavi je pesmica o umivanju rok.

Poslušaj jo. Poskusi se jo naučiti.
Pa tudi zaplešeš lahko ob njej.

