8. teden
1.ura

2. ura

3. ura

4. ura

5. ura

Pravljica: JURE KVAK KVAK ZDRAVO JEM IN SI PRIPRAVIM ZDRAV OBROK
SPO

SLJ

Na spodnji povezavi
V šoli smo se že veliko pogovarjali o zdravi prehrani. V posebni prilogi si poglej kaj potrebujemo za rast, delo in
poslušaj pravljico o Juretu. zdravje. Tu reši še nalogo o čutilih, da malce ponoviš. Narisana je tudi tabela, ki jo izpolniš v tem tednu – s x označiš,
Dobro prisluhnil kakšno
kako boš ta teden skrbel-a za svoje zdravje. Tabelo si lahko prerišeš ali prilepiš v sončkov zvezek.
hrano ima rad Jure.
Imam še posebno nalogo za tebe. Ta teden moraš pomagati staršem v kuhinji pri priprave ene zdrave jedi. V
https://www.youtube.com primeru, da nimaš ideje, si lahko ogledaš recepte na spodnji povezavi in rešiš še ostale naloge.
/watch?v=C35DK1zZVfE&t https://www.lilibi.si/solska-ulica/hrana-in-zdravje
=145s
Opismenjevanje
Opismenjevanje
Opismenjevanje
Glas/črka H – V ABC zvezek
napiši črko H, jo prevleči s 7
barvami in zraven napiši 7
besed, ki vsebujejo glas H.

Razumevanje
neumetnostnega besedila
Reši kviz.

Reši naloge v Lili in Bine str.
52 in 53. Poišči mesto glasu H
v besedah in pobarvaj
ustrezen kvadratek z rumeno
barvico. Natančno (od črte do
črte) zapiši črko H med
črtovje (pazi na pravilen
prijem pisala in na ošiljen
svinčnik).

V mreži poišči besede in jih
https://forms.gle/JgW4caHW
pobarvaj z različnimi barvami.
RenFwJYi7
Izberi si pero, zvezdico ali
Pozorno preberi navodila (glej
utež in vadi glasno branje.
spodaj).

V mali zvezek napiši/prepiši
pet besed s črko H pri nalogi s
peresom v Lili in Bine..
Zapiši/prepiši tri povedi (Kdor
zmore zapiše svoje.) pri nalogi z
zvezdico.
Pri zapisu bodi natančen/-na.
Ne pozabi na en prst presledka.
Piši z ošiljenim svinčnikom. Ne
pritiskaj.

MAT

ŠPO

Lahko ti besedilo preberejo
starši, ti pa samostojno rešiš
naloge.

Če želiš lahko zadnjo nalogo
narediš v črtan zvezek.
Napišeš naslov VAJA in spodaj
napišeš besede ali povedi o
tem kaj vidiš na sliki.

Reševanje naloge v SDZ2
str. 65

Reševanje naloge v SDZ2 str.
46

Reši KVIZ.

TRI V VRSTO

KOŠARKA s pliškoti

https://www.youtube.com
/watch?v=ONh4ZdZ_EY&fbclid=IwAR12EeZ
AfcP4Uk9aOeB_XRm3yS_
MoEJdN_CWdrNp1r_pa6j
MkAZlhqLCgV0

https://www.youtube.com/w
atch?v=yZRB1ek3tSk&feature
=youtu.be&fbclid=IwAR1edzCl_w1gTm8dht_P4TOhmK
JzOkKyJnUW_0xYkjA0y9EtOa
6Q2tPHXU

Glasbena pravljica Rdeča kapica
GUM

https://www.youtube.com/watch?v=iwJXKKkp6Ds

https://forms.gle/Rx4UVBP2G
UBqRzdX8

Slovenščina in matematika
Razumevanje NEUMETNOSTNEGA BESEDILA, SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE

Tudi za ta teden sva ti pripravili učna lista v obliki spletnega kviza.
Do njega boš vstopil-a s klikom na povezavo https://forms.gle/JgW4caHWRenFwJYi7 , https://forms.gle/Rx4UVBP2GUBqRzdX8
Kviz bo sestavljal oceno predmeta pri slovenščini in matematiki.
Del ocene si že pridobil-a, ko smo v šoli poslušali podobne posnetke in računali. Potrudi se in rešuj samostojno, brez pomoči družine.

Najprej si še enkrat pozorno preberi navodila oz. branje lahko prepustiš staršem.

Pokazal se ti bo vprašalnik.






Na začetku pozorno preberi besedilo oz. ga pozorno poslušaj.
Najprej vpiši svoje ime in priimek, da bom prepoznalo tvojo nalogo.
Pravilen odgovor označiš s klikom na slikico ali besedo.
Ko končaš z reševanjem, še enkrat preglej svoje odgovore.
Ko pregledaš odgovore klikni na »Pošlji«.

