TOREK, 24.3.2020
Pred vami je že torkov urnik in nove naloge. Upam, da naloge niso pretežke in
da jih rešuješ čim bolj samostojno. Sedaj si verjetno že pravi mojster v branju
navodil.
Med urami ne pozabi na kratek odmor in malico.

SLOVENŠČINA
Rešitve ponedeljkove naloge:
Pravilne rezultate pokljukaj, napačne prečrtaj in na vrhu popravi.
DZ st. 24/2 S Špelo, z Anjo, z Janom, z Lanom, s Sanjo, z Nežo, s Petro, s
Filipom, z Barbaro, s Hano, s Tajo, z Doro, z Gajo, z Igorjem
24/3 Pravilno zapisani predlogi, ki si jih uporabil v povedih.
Z vilicami, S svinčnikom, Z ravnilom, S prijateljem, S škarjami, Z vrvjo, S krpo,
S palico, Z avtom ,Z motorjem ,S čopičem ,Z vodo
1. V zvezek napiši Vaja in spodnje besedilo prepiši v zvezek. Pravilno vstavi
predlog s ali z .
V nedeljo sem se igrala ___ vlakcem in ____ tovornjakom. Vozil sem se ____
kolesom in ____ rolerji. Pogovarjal sem se ___ Marijo in ___ Špelo. Naredila
sem si sendvič ___ sirom in _____ marmelado. Pobarvanko sem pobarvala ___
rumeno, ___ srebrno, ___ zeleno, ___ rdečo in ___ črno barvo. ____ starši sem
šel na vožnjo _____čolnom. ____ Dominikom in ____ Kristino grem na morje.

MATEMATIKA
Rešitve ponedeljkove naloge.
Pravilne rezultate pokljukaj, napačne prečrtaj in na vrhu popravi.

1. V DZ reši naloge na str. 68 in 69.
Pri 1. Nalogi moraš v pesmici ŽABECEDA poiskati besede, ki vsebujejo določeno
število črk.
V tabeli je že izpolnjeno za besede z 2 črkama, ki jih je v pesmici 6. ( so, le, da,
ni, in, je).
Ko izpolniš tabelo pobarvaj še stolpce in odgovori na vprašanja.
Pri 2. Nalogi pobarvaj stolpce za september in oktober. Pozoren bodi na
podatek, da en okenček pomeni 5 otrok.

Če želiš, lahko v spletni vadnici Moja matematika, utrjuješ deljenje z
ostankom.

GLASBENA UMETNOST
Pesmico Cirkuška predstava spremljaj s preprosto ropotuljo, ki si jo izdelaš iz
plastičnega jajčka, v katerega natreseš malo riža, prosa ali ješprenja. Namesto
plastičnega jajčka lahko uporabiš tudi dva jogurtova lončka. Če nimaš nič od
naštetega, spremljaj pesmico z lastnimi instrumenti.

ŠPORT
VAJE Z ŽOGO
Najprej se dobro ogrej z gimnastičnimi vajami, ki jih delamo pri športu.
Poišči žogo in se loti naslednjih vaj.
Vaje:
• kotaljenje žoge po tleh in ujem,
• podajanje žoge iz roke v roko,

• kroženje z žogo okrog glave, trupa in nog v obe strani,
• metanje in lovljenje žoge v zrak z obema ali eno roko v stoječem ali sedečem
položaju,
• metanje žoge ob tla z obema ali eno roko in lovljenje po odboju,
• metanje žoge ob steno in lovljenje z ali brez odboja.

Vaje zaključi s tole nalogo: Stisni žogo s koleni ali stegni. Na znak moraš
prehoditi ali skakati določeno razdaljo in žoge ne smeš spustiti.
Vsako vajo lahko večkrat ponoviš.

