SLOVENŠČINA

PONEDELJEK, 30. 3. 2020

DEJAVNOSTI

KAJ SO IZDELKI
UČENCA?

BEREM, POSLUŠAM

1. Poslušaj in oglej si posnetek Hrana in zdravje, na LILIBI/šolska ulica
https://www.lilibi.si/solska-ulica/hrana-in-zdravje/tv-kuhinja/malica

2. a)V brezčrtni zvezek za SLJ napiši naslov ZAJTRK in DATUM
b)Narahlo nariši vodoravne črte z ravnilom, da boš lažje pisal.
PIŠEM, RIŠEM

c)Napiši, ali je besedilo poučno? Zakaj?

Zapis in risba v
zvezku

3. Nariši sestavine, ki jih je deklica dala v sendvič in jih poimenuj.
4. Odgovori na vprašanja. (TAKO

a)Ni dobro jesti ________.)

a)Katerih sestavin ni dobro jesti pogosto? Zakaj?
b)Kateri namaz je gospa vzela namesto masla?
c) Kaj je deklica na posnetku naredila najprej? Zakaj?
5. a)Temeljito, po pravilih si umij roke.

Pripravljen
mesno zelenjavni
sendvič .

b)Sam si pripravi okusno malico iz zdravih sestavin, ki jih imaš
doma. Napiši, iz česa je bil sestavljen tvoj sendvič.
6. Kako uspešen si bil? Kje si imel težave?

Zapis v izbranem
zvezku in slika
izdelka

SLOVENŠČINA
DEJAVNOSTI

TOREK, 31. 3. 2020
BEREM,

1. Ponovi. Piši v mali zvezek z vmesno črto (zmajček).
a)Piši po nareku male pisane črke: i, u, n, m, a, o, c, č, e, r

KAJ SO IZDELKI UČENCA?
Zapis v zvezku z
vmesno črto

b)Piši po nareku velike pisane črke: I, U, N, M, A, O, C, Č, E, R
PIŠEM

c)Napiši besede in, mi, muca, cena,
Danes se boš naučil pisati malo pisano črko v.

2.a)Na posnetku si oglej, kako pravilno pišemo malo pisano
črko v.
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html?fbclid=IwAR1UTn
KeCLFscNdP9PqfZga9kYDvTvtdOjB4GIFlzxTAUgyhu70oCLTzjaY

b)Piši črko po zraku, po mizi, na brezčrtni papir.
c)Ko boš napisal črke pravilne oblike, piši v delovni zvezek za
opismenjevanje, str. 100. Piši tudi besede.
3. a)Na posnetku si oglej zapis velike pisane črke V.
b)Piši črko po zraku, po mizi, na brezčrtni papir.
c)Ko boš napisal črke pravilne oblike, piši v delovni zvezek za
opismenjevanje, str. 101. Piši tudi besede.

Zapisi v delovnem
zvezku

Č)Preberi besedilo pri Binetu in reši nalogo po navodilu.
4. Kako uspešen si bil? Kje si imel težave? Kako jih boš
odpravil

