ČETRTEK, 14. 5. 2020
MAT – SEŠTEVANJE STOTIC IN DESETIC
Seštevanje in odštevanje do 100 ti že dobro gre. Znaš sešteti tudi 3 S + 5 S = 8 S. Ta račun lahko
napišeš tudi 300 + 500 = 800. Tudi račun 700 + 30 = 730 je preprost. Reši naloge v DZ: 46, 47. Pri
matematičnih zgodbicah nariši skico – riši denar (pravokotnik s številko).
SLJ – berilo Čriček (97, 98), poustvarjanje
Včeraj si bral berilo Čriček. Upam, da ti je bila zgodba všeč. Si že kdaj imel/a občutek v gozdu, da
drevesa šepetajo? Ali pa, da ti ptiček želi nekaj povedati?
Zamisli si, da si čriček v gozdu. V gozd prideta Ivan in Ivanka. Opazuješ ju, kaj delata, potem pa
naenkrat….
Nadaljuj zgodbo, kot da jo pripoveduje čriček, bodi ustvarjalen. Napiši vsaj 7 povedi, lahko tudi več.
V zvezek za SLJ napiši
ČRIČKOVA PRIPOVED
Jaz sem čriček. Živim v prekrasnem gozdu. Lepo mi je, imam veliko prijateljev. Nekega dne sta v gozd
prišla deček in deklica…..
Od tu dalje pa sam. Napisano mi prosim pošlji, da bom lahko prebrala. Srečno!

GUM – PESEM IMA MELODIJO
Če želiš, si še enkrat oglej predstavitev.
Upam, da ti je uspelo in si si veliko zapomnil/a. Zdaj pa pripravi tri kozarce, različno polne z vodo.
Poslušaj njihove tone. Zaigraš lahko s trkanjem nanje.
Trije različno polni kozarci imajo tri različne tone. To smo se že naučili tudi pri zvoku. S temi tremi toni
zaigraj melodijo. Lahko je to melodija pesmi Kuža Pazi ali pa, če ti gre, kar melodijo pesmi Semafor.
Lahko izbereš sam/a. Pa veliko dobre volje pri igranju ti želim!

ŠPO – Vaje za ravnotežje
Na posnetku VAJE OB DEBLU
imaš zanimive vaje za ravnotežje. Če ti uspe, si najprej poglej posnetek, nato pa pojdi v gozd, poišči
deblo in izvedi čim več vaj. Če v gozd ne moreš, lahko vaje izvedeš na domačem dvorišču ali kar v
stanovanju. Namesto debla pa si naredi na tleh črto in hodi po njej.

