TOREK, 5. 5. 2020
Tudi danes boš vadil/a za Zlati sonček, zato ostajajo naloge enake
kot včeraj.
Najprej se ogrej: počasi teci 3 minute, naredi gimnastične vaje od glave
navzdol. Vsaka vaja naj ima 10 ponovitev.
Danes vadi:

ŠPO

Naloge
za Zlati
sonček

-

met male žogice (lahko storža) v cilj z razdalje 5 m, tarča
naj bo v višini košarkaške table. Od desetih poskusov poskusi
vsaj šestkrat zadeti cilj. Pazi na met z eno roko, z zamahom
zgoraj.

-

naredi vsaj 10 trebušnjakov v 20 sekundah. Noge so
pokrčene, roke prekrižane na ramenih. Starši, otroka držite za
gležnje.

-

sonožni preskoki bočno čez nižji hlod ali drugo oviro.
Oviro poskusi desetkrat preskočiti brez prekinitve. Med enim in
drugim preskokom je ritmični medskok.

Danes boš rešil/a prvo nalogo v dz 3, stran 65.
Gremo
ven!

Besedilo najprej glasno dvakrat preberi. Staršem povej vsebino
zgodbe.

Slikopis

V črtni zvezek napiši naslov Gremo ven!

SLJ
Besedilo prepiši z malimi pisanimi črkami.
Pazi, namesto sličic moraš zapisati besede, zato ti svetujem, da si jih
najprej zapišeš kar v dz, nad sličico, da ti bo pri prepisu lažje.
Pazi na čitljivost in pravilnost zapisa.
Za začetek malo ponoviva:
POVEJ STARŠEM.
SPO
SPO

Prijatelji
v družini

1. Predstavi se. (ime, priimek, naslov, kdaj imaš rojstni dan)
2. Naštej člane vaše družine.
3. Kako imate porazdeljeno delo v družini?
4. Pri katerih opravilih pomagaš ti?
5. Se ti zdi, da doma pomagaš dovolj, preveč ali premalo?

Sedaj boš pa rešil/a naloge v dz na strani 49.
Bodi pozoren/na na 2. nalogo, oziroma na rezultate, ki ti povedo,
koliko pomagaš doma.
Ali se ti rezultati ujemajo s tvojim odgovorom pri 5. vprašanju?

V brezčrtnem zvezku s svinčnikom nariši vodoravno črto, tako da
razdeliš list na dva enako velika dela.
Najprej zgoraj napiši naslov PRIJATELJI V DRUŽINI.
V zgornji prostor nariši svojo družino.
V spodnji prostor pa nariši opravilo, ki ga največkrat pomagaš
opraviti doma.

