ČETRTEK, 7. 5. 2020
MAT – HIŠICA, ZAPOREDJA
Pripravi učni list hišica. Uporabi list, ki ga že imaš. Lista ni potrebno tiskati, ker lahko rešuješ v zvezek.
Na povezavi HIŠICA_3 imaš račune in navodila za delo. Reši naloge v DZ/42, 43. Vadi hitro računanje
– poštevanko in deljenje. Lahko nekoga prosiš, da te sprašuje poštevanko in deljenje.
SLJ – PEKARNA MIŠMAŠ
Si prebral/a odlomek iz pravljice? Upam, da ti je branje šlo in ti je bila vsebina všeč. Če še nisi
poslušal/a cele pravljice, ti priporočam, da to storiš do ponedeljka. Zelo zanimiva pravljica je, čeprav
samo poslušaš.
Pravljica je v berilu na straneh 67, 68, 69. Na strani 69 so ob koncu odlomka tudi vprašanja o
besedilu. Ustno odgovori na vprašanja. Nič ne rišeš in ne pišeš.
Zdaj pa tvoja današnja naloga:
Po telefonu pokliči babico ali dedka. Pravila telefonskega pogovora že poznaš. Na začetku lepo
pozdravi, povprašaj, kako se počuti. Nato prosi svojo babico ali dedka za recept za pripravo enega
pekovskega izdelka. Pekovski izdelki so tisti, ki jih je pekel pek Mišmaš in njegove miške, pa tudi
danes dobimo v pekarni pekovske izdelke.
Torej prosi za recept za kruh, žemlje, buhteljne, rogljičke, štručke … karkoli tvoja babica najbolje
zna speči. Recept si zapiši. Napiši ga pravopisno pravilno, najprej sestavine, nato postopek izdelave.
Napiši na list, lahko tudi na računalnik, ne pozabi se podpisati, pa tudi napisati, kdo ti je povedal
recept. List pošlji svoji učiteljici do konca tedna. Shrani ga, da ga boš tudi prinesel/la v šolo, če se
vrnemo. Če vam doma uspe, do konca tedna poskusite speči izdelek po receptu. Lahko ga
fotografirate in priložite k receptu, preden ga pošljete. Naj vam uspe!
Če babice ali dedka nimaš ali ju ne moreš poklicati, prosi starše za recept ali pa se loti sam/a iskanja
kar po kuharski knjigi.
GUM – PESEM
Nauči se še drugi dve kitici pesmi Lepo je pomlad na svet. Lahko jo za presenečenje zapoješ babici, ko
jo boš poklical/a. 

ŠPO – POLIGON NAZAJ
Danes te čaka vaja, ki jo izvajamo pri športnovzgojnem kartonu, poligon nazaj.
Lahko si ga sestaviš malo po svoje, še bolje, da si ogledaš spodnje kratke posnetke. Nato izbereš tisto
možnost, ki je tebi bližje. Postaviš poligon in ga izvedeš najmanj petkrat. Srečno!
POLIGON NAZAJ – NA VRTU
POLIGON NAZAJ NA TERASI
POLIGON NAZAJ V PARKU, BREZ OVIR

