TOREK, 5. 1. 2021
Pozdravljen. Najbrž si že opravil jutranjo rutino:

…

Danes moraš opraviti naloge pri SLOVENŠČINI, SPOZNAVANJU OKOLJA in
ŠPORTU.
SLOVENŠČINA: MALA TISKANA ČRKA F f
OGLEJ SI POSNETEK NA SPODNJI POVEZAVI. PRIKAZAN IMAŠ ZAPIS MALE
TISKANE ČRKE F.
https://www.youtube.com/watch?v=ulZDMoTcV4k
V ZVEZEK Z VMESNO ČRTO PREPIŠI NASLEDNJO VAJO:
F f f f f (do konca vrste)
Ff
Delfin, krof, frnikola, frača, fantek, kafra, fazan, nafta, cof.
Fotograf fotografira delfina.
Kuža Fifi išče gospodarjevo frulico.
Na koncu naredi vzorček. Za domačo nalogo ponovi vajo.

SPOZNAVANJE OKOLJA: DOBILI SMO NOV KOLEDAR
Odpri učbenik za SPO na str. 41. Glasno preberi besedilo in si oglej sličice.
Nauči se mesece in tedne po vrsti.
V zvezek za SPO napiši naslov KOLEDAR in pisno odgovori na prva tri vprašanja
v okvirčku spodaj.
Na strani 42 si oglej sliko letnih časov. Reši nalogo v učbeniku, str. 42, spodaj.
Če želiš, lahko rešiš še DODATNE naloge.

S pomočjo koledarja poišči podatke.
Kateri mesec ima najmanj dni? _____________________________
Koliko nedelj je v januarju? _______________________________
S katerim dnem se začne april? ____________________________
Kateri mesec je pred septembrom? _________________________
Kateri mesec je med oktobrom in decembrom? ______________
Koliko dni ima marec? ____________________________________
Na kateri dan v tednu bo 10. Julij? _________________________
Na kateri dan v tednu bo letos božič? _____________________

V koledarju poišči mesec februar in z njegovo pomočjo odgovori na spodnja
vprašanja.
Kateri mesec prikazuje koledar? __________________________
V katerem letnem času je ta mesec? ________________________
Koliko dni ima mesec? ____________________________________
S katerim dnevom v tednu se začne in konča mesec? ________
Kaj je označeno z rdečo barvo? ___________________________
Kateri dan v tednu je 12. Februar? _________________________
Koliko sobot je v tem mesecu? ____________________________
Na koledarju obkroži slovenski kulturni praznik.
Napiši dan in datum pustnega torka. ______________________
Oglej si priložen power point in spoznaj še nekaj zanimivosti o koledarju.

ŠPORT:
Pred teboj so športni izzivi. Izberi si vsaj enega in se razgibaj po navodilih. ☺

Meni pošlji fotografijo zapisa črk in zapisa v zvezek za SPO.

