ČETRTEK, 23. 4. 2020
SLJ – pravljica
V berilu preberi odlomek z naslovom BABICA IN NINA NA SPOMLADANSKEM BALKONU (str.100,
101).
Pojdi doma na balkon ali se usedi k oknu, na sonce, če nimaš balkona. Preberi berilo vsaj trikrat –
enkrat glasno in dvakrat tiho.
Ustno odgovori na vprašanja, ki so napisana pod ilustracijo. Nič ne pišeš. O zgodbi se lahko s kom
pogovoriš.
V teh časih, ko smo doma, je lahko balkon postal edino druženje. Lahko si na svojem balkonu in se
pogovarjaš s sosedom poleg tebe ali s kom, ki gre mimo tvoje hiše. Če želiš, lahko izdelaš plakat s
prijaznim sporočilom, pa ga obesiš na ograjo balkona. Lahko je za tvoje domače ali pa za vse, ki jim je
morda v teh časih hudo. Če ti upe kaj lepega, obesi še na našo oglasno desko Med prijatelji ali pa mi
pošlji fotografijo. Želim ti, da bi se ti hiše okoli tebe nasmehnile.
MAT – Desetiške enote
Oglej si predstavitev DESETIŠKE ENOTE_2. V zvezek napiši števila in reši naloge v DZ: 29. Če še nisi
rešil nalog v Moji matematiki, jih reši. Naloge DESETIŠKE ENOTE bomo reševali po praznikih. Vadi
poštevanko – pokrij pokrivanko.
SPO – Onesnaževanje okolja_drugi del
Oglej si in pozorno poslušaj predstavitev ONESNAŽEVANJE OKOLJA_2.
V zvezku za SPO dokončaj miselni vzorec. V učbeniku za SPO stran: 68, 69 in 70 preberi snov SKRB ZA
OKOLJE.
ŠPO – stopnice
Danes za šport poišči stopnice. Najbolje kje zunaj, lahko pa je tudi hribček ali korenine v gozdu. Izberi
si razdaljo, dolgo vsaj tvojih 30 korakov ali pa kolikor imaš stopnic. Nato tečeš po stopnicah. Najprej
lahkotno, nato prestopaš po dve hkrati. Na poti navzdol vedno hodiš. Poskusi sonožno poskakovati z
ene stopnice na drugo. Kolikokrat ti uspe priskakati do vrha? Nato na vsaki stopnici narediš počep.
Zadnja vaja je, da na vsaki stopnici narediš počep na eni nogi. Bo šlo?
Če se da, vse vaji ponovi vsaj trikrat. Če delaš vaje na hribčku, v gozdu, si lahko sam/a prilagodiš vaje
in si še kakšno izmisliš. Naj ti uspe!:)
GUM – PONAVLJAMO
Do danes si verjetno že prebral/ in ponovil/a vsebino pri GUM. Zdaj pa reši še tale kviz.
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln8sx85qh

