TOREK 17. 3. 2020
PREDMET

UČNO DELO

SLOVENŠČINA

Berilo: Ruska pravljica: Maša in medved, str. 82-83
Nariši strip v BZ (brez črtni zvezek) za SLJ.
Stran v zvezku razdeli na 4 ali 6 enakih prostorčkov. V vsak
prostor nariši eno sceno zgodbe in v oblaček napiši kratek
dialog (eno poved). Pazi na zapis!

LIKOVNA
UMETNOST

Ptičje hišice
Na mizo si pripravi: risalni list A3 ali A4 navadni list, svinčnik,
ravnilo, barvice/vodene barvice (tanek čopič, vodo), črn/rjav
flomaster.
List obrni vodoravno. Nariši vejo – na začetku debela, nato se
tanjša. Na vejo s svinčnikom in s šablono nariši vsaj 4 – 6
ptičjih hišic različnih velikosti. Ne pozabi na luknje in streho.
Lahko narišeš tudi ptička.

LIKOVNA
UMETNOST

Ptičje hišice in vejo obrobi s črnim/rjavim flomastrom. Nato
hišice pobarvaj z vodenimi barvicami (zagotovo jih imaš od
lanskega leta) ali navadnimi barvicami. Hišice naj bodo barvite.
Pazi na natančno barvanje ter barvanje v ENO SMER!
Za pomoč pošilja sliko:
**Sliko prineseš v šolo!

ŠPORT

Gibanje na prostem – kolebnica (ogrevanje: kolebnico položi
na tla in naredi 20 sonožnih poskokov čez njo; 10 počepov
tako, da kolebnico držiš pred seboj; 20 izpadnih korakov tako
da držiš kolebnico pred seboj; sam se spomni vajo s kolebnico;
vaje: 10 ali več sonožnih poskokov, lahko z vmesnimi poskoki;
tek s kolebnico naprej/nazaj) ali žoga (ogrevanje: 20 sonožnih
poskokov čez žogo – pazi, da ne skočiš nanjo!; 10 počepov z
žogo v rokah-roke so stegnjene; 20 izpadnih korakov z žogo
nad glavo; vaje: vodenje žoge z levo/desno roko; izmenično
vodenje žoge; vodenje žoge v teku/ v hoji/ ali obrnjen nazaj).

ANGLEŠČINA

Učiteljica pošilja linke do pesmic in vsebin, ki ste jih
obravnavali in si jih ta teden lahko zavrtite.
Ob poslušanju sodelujete s petjem, plesom, ustvarjanjem
(risanje, slikanje, izdelovanje živali, poimenuje šolske
pripomočke..)
How are you?
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
If you're happy
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
ZOO animal and counting
https://www.youtube.com/watch?v=snUGqgAmz-c
Count by tens
https://www.youtube.com/watch?v=-gmEe0-_ex8
School supplies Song
https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses
I'm a little snowman
https://www.youtube.com/watch?v=-b-U1eQqBmk
Brown bear
https://www.youtube.com/watch?v=WST-B8zQleM

