Učno delo za petek, 15. 5. 2020
Dobro jutro!
Naše delo na daljavo se za večino zaključuje. Vesela sem, da bomo učenje nadaljevali v šoli, v
skupinah, individualno in na daljavo.
Zelo vas pohvalim, ker smo tako lepo sodelovali in se na poseben način povezali.
Bili ste zelo pridni! Hvala, ker ste mi pošiljali svoje delo in fotografije.
Moj nasvet:
-

V šolo prihajaj v adidaskah.
Prinesi si vodo ali nesladkan napitek v bidonu.

Želim ti uspešno delo.
Na urniku imamo:
SLJ in 2 uri ŠPO
1. ura: SLJ – Berem
 Preglej si rešitve v zvezku za 13. 5. 2020.
Preverim znanje
1.Napiši manjšalnice.
uhani – uhančki
vagoni – vagončki
telefon – telefonček
fant – fantek ali fantiček
klop – klopca ali klopica
2.Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko.
Na počitnice smo se odpravili v veliko mesto.
Očka mi ni hotel kupiti novih avtomobilčkov.
S prijateljem sva se pogovarjala o zanimivi knjigi.
S prijaznim sosedom se rad pogovarjam.
Papirnatemu zmaju je odpadel rep.
Miha je našel svoji rdeči žogi.

 Beri.
Pripravi si šolsko torbo:









zvezki za SPO, MAT, SLJ in GUM
delovni zvezki: MAT, SLJ
berilo
beležka
prazna mapa
šablona
lepilo, škarje
flomastri

Uredi peresnico:





radirka
nalivnik, minice
rdeče pisalo
ošili barvice in svinčnik

Ne pozabi:
 copati
 oprema za šport (v posebni vrečki):
 kratke ali tri četrt hlače
 kratka majica
 rezervna oblačila (v posebni vrečki)
POMEMBNO:
 Zvezek za TJA pustiš doma!
 V torbi prinesi najlepši likovni izdelek. Lahko ga prepogneš.
 Prinesi knjige iz šolske knjižnice.
2. ura: ŠPO – Vodim žogo
Če imaš možnost, vadi vodenje žoge:
 na mestu pred seboj (10x):
 hitro, počasi ter z desno in levo roko
 na mestu ob strani (10x):
 hitro, počasi ter z desno in levo roko
 visoko in v višini pasu (10x):
 z levo in desno roko
 nizko (v počepu): 10x
 v hoji (10 korakov):
 z levo in desno roko
 v teku (10 korakov):
 z levo in desno roko
3. ura: ŠPO – Igram se na prostem

OB KONCU OSMEGA TEDNA POUKA NA DALJAVO
ČESTITAM TI!
Ponosna sem nate!
Zahvali se staršem, babici ali dedku za ljubezen.
Povej jim, da jih imaš RAD in jih objemi.

Pogled na hribovito pokrajino naj te pomirja.
Aljaž in Nely, hvala!

Lep vikend!
Se vidimo v živo ali na daljavo …
Vaša učiteljica Ksenija

