POMLAD

SPO

1.ura

2. ura

3. ura

Opazujem cvetlice
V okolici doma opazujejo
pomladne cvetlice.

Opazujem cvetlice
Pomladne cvetlice (mali
in veliki zvonček,
žafran, jetrnik, teloh,
trobentica) narišejo v
sončkov zvezek. Pri eni
cvetlici napišejo: cvet,
steblo,
korenika/čebulica

Opazujem vreme
Pogovor o vrsti vremena
in o dogovorjenih
vremenskih znakih, ki jih
narišejo v sončkov zvezek
(sončno, vetrovno, delno
oblačno, oblačno,
nevihtno, deževno,
megleno, sneženo).

Opismenjevanje Naredijo glas/črko D v
ABC zvezek.
Narišejo in zapišejo
besedo, ki ima črko D
na začetku, na sredini in
na koncu (npr. DREVO,
DINOZAVER, DEŽ;
VODA, RDEČA barva,
SKODELICA;

Opismenjevanje
Rešijo naloge v Lili in
Bine str. 36-37
Poiščejo mesto glasu D v
besedah in pobarvajo
ustrezen kvadratek;
natančno zapišejo črko D
med črtovje (pazijo na
pravilen prijem pisala in
na ošiljen svinčnik);

Katere cvetlice že cvetijo?
Kakšna so drevesa? Cveti
morda kakšen grm?
Cvetlice poimenujejo,
opazujejo, naštejejo njihove
dele: cvet, steblo, list,
korenika/čebulica s
koreninicami/gomolj.
Cvetlice primerjajo med
seboj, iščejo podobnosti in
razlike.

SLJ

Pravljica: Tinkin dežnik
https://www.youtube.com/watch?v=9vGLNngERq4

Poslušajo, ilustrirajo v
Hroščkov zvezek
2 uri

4. ura

5. ura

Opismenjevanje
Prepišejo pet besed in
štiri povedi pri prvi in
drugi nalogi v Lili in
Bine na strani 36.
(pazijo na pravilno
sedenje, na pravilen
prijem pisala ter na
natančen/estetski zapis

Glasno berejo besedilo
v Lili in Bine ali
poljubno besedilo.

ŠPO

LUM

MEDVED,
SLADOLED, GRAD)

glasno berejo povedi in jih črk). Svinčnik je
povežejo z ustrezno
ošiljen!
sličico sličico. Kdor
želi/zna dopolni povedi
pri zadnji nalogi.

Igre z žogo

Kolebnica

Skoki, tek in hoja

Izdelajo voščilnico za
mamico. Prepognejo list
papirja. S poljubnim
risalom narišejo poljuben
motiv za mamico.

V notranjosti voščilnice
zapišejo:
MAMICA RAD/A TE
IMAM!
TVOJ __________

Poslušanje: A. Vivaldi –
GUM Pomlad
Učenci poslušajo skladbo.
Najprej ne vedo naslova. Po

Učenec naj zapleše ob
naslednjem videu:
https://www.youtube.com/watch?v=bHk7T28yqik

Lahko večkrat, dokler se
ne naveliča. Ko že zna,
pripovedujejo zgodbo, ki so lahko samo del ob
glasbi.
si jo predstavljali ob
poslušanju naj

skladbi. Ob drugem
poslušanju se ob skladbi
gibajo. Ob nadaljnjem pa
svojo zgodbo ilustrirajo v

hroščkov zvezek. Naslov
skladbe in avtorja mu
povemo ob koncu
njegovega ustvarjanja, da ga
z njim ne omejimo. Avtorja
in naslov učenec napiše na
vrh ilustracije.
MAT
Glede na to, da v 1.C še računamo na plus, lahko otrokom dodate naloge in e-gradiva LIlibi. Napotki:
Dežela Lilibi, Šolslka ulica 1-2, Matematika, Seštevam od 1do10, ko se odprejo nalogi lahko začnete z nalogami: Nauči se seštevati, Baloni za
Lmorskega psa, Računaj z ribo, Nahrani morskega psa, Kroglice. Naloge lahko večkrat ponovite, ni pa jih potrebno rešiti v enem dnevu.
Razporedite jih čez cel teden.

Spodaj vam posredujeva še navodila, kako lahko dostopate do zgornjih matematičnih nalog na Lilibi.si:
Spoštovani!
Ker se v ponedeljek, 16. marca, zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji in se bo pouk marsikje preselil v spletne
učilnice, smo se v Založbi Rokus Klett odločili, da vsem učiteljem/profesorjem in učencem/dijakom od jutri, 13. marca, dalje omogočimo
brezplačen celodnevni dostop do vseh naših elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih
zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate.
Gradiva so brezplačno dostopna na spletnih straneh:
OSNOVNA ŠOLA



www.Lilibi.si (1.–3. razred)

Postopek prijave/registracije:
1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava.
2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še
uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.
3. a. Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva.
b. Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši iZbirki.
Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox.
Želite obvestila prejemati tudi na domači e-naslov?
Če želite, da vas obvestila založbe v tem času dosežejo tudi na domačem e-naslovu, nam ga sporočite prek obrazca.
Prijazen pozdrav!
Maruša Dejak,
glavna direktorica
Založba Rokus Klett

