Četrtek, 13.1. 2022
Dragi naši drugošolci!
Da ne bomo izgubljali časa, kar pričnimo…

SLOVENŠČINA in SPOZNAVANJE OKOLJA: Branje z razumevanjem.
Pripravi si zvezek z vmesno črto, peresnico in ravnilo.

1. NALOGA: Beri in v zvezek z vmesno črto nariši gosenico. Gosenica pod
besedilom naj ti bo v pomoč. Dobro preberi vsako poved in sproti riši v
gosenico.
V zadnji del nariši sedem snežink.
Snežak naj bo v predzadnjem delu.
V 1. delu, pri glavi, naj bo kapa s cofom.
Ptičjo krmilnico nariši v 7. del.
2. in 6. del pobarvaj z zeleno barvo.
Nariši sanke v 8. del.
Smuči nariši v 9. del.
V petem delu naj bo pisan šal.
V tretji del nariši eno rokavico, v četrti del pa drugo rokavico.
Par modrih škornjev naj bo v 10. delu.

_
●

_
●
___

2. NALOGA: Beri, premisli, samo odgovor zapiši pod narisano gosenico.
Na bregu so se sankali otroci: Jure, njegova brata dvojčka, sosedova Mojca in še
pet otrok iz vasi. Koliko otrok se je sankalo na hribu?
Na hribu se je sankalo _________ otrok.

3. NALOGA: Beri, premisli, dopolni odgovore in jih zapiši v zvezek z vmesno
črto.
Sašo ima rojstni dan v mesecu, ko se prične novo šolsko leto. Nejc ima rojstni
dan mesec pred njim, Juš ima rojstni dan v mesecu, ko se prične novo
koledarsko leto. Napiši, v katerem mesecu imajo rojstne dneve.
Sašo ima rojstni dan v mesecu ________________ .
Juš ima rojstni dan v mesecu ________________.
Nejc ima rojstni dan v mesecu ________________.

4. NALOGA: Sestavi smiselne povedi in jih napiši v zvezek z vmesno črto.
Zima je

najhladnejši čas v letu.

Dan je v tem letnem času

zimskimi športi.

Avtomobilska stekla

krajši kot noč.

Promet ovira

so zaledenela.

Ljudje se ukvarjamo z

poledica.

SPOZNAVANJE OKOLJA: Ponovimo
Pripravi si zvezek za okolje in napiši naslov PONOVIMO.
Pred tabo sta dva učna lista. Če imaš možnost, da ti starši sprintajo učni list, si ga
nalepi v zvezek za okolje in ga reši. Drugače ga reši ustno.
Drugi učni list rešiš tako, da ustno smiselno dopolniš poved in jo prepišeš v
zvezek.

PRIMERJAJ MESECA.
JANUAR

JULIJ

V KATERI LETNI
ČAS SPADA?
KOLIKO DNI IMA?

KATERI PRAZNIKI
SO V TEM MESECU?
ALI V TEM MESECU
HODIŠ V ŠOLO?
S KATERIMI ŠPORTI
SE LAHKO
UKVARJAŠ?
KAJ IMATA MESECA SKUPNEGA? _______________________________

SE TI ZDI KOLEDAR POMEMBEN?

DA

NE

POJASNI.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

USTREZNO POVEŽI IN DOPOLNI.

JE 10. MESEC V LETU.

NOVEMBER

PRIČNE SE POMLAD.

OKTOBER

PRAZNUJEMO NOVO LETO.

SPOMINJAMO SE UMRLIH
IN JIM PRIŽGEMO SVEČO.
MAREC

PRAZNUJEM ROJSTNI DAN.

JANUAR

JULIJ

GLASBENA UMETNOST
Navodila za delo: BRENKALA
Na spodnji povezavi si oglej posnetek o brenkalih. V zvezek za GUM napiši
naslov BRENKALA, nariši tri instrumente in zapiši imena brenkal.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks5V-2LUBwA

ŠPORT:
Za šport ti ponujam še eno idejo. Na spodnjem posnetku imaš nekaj zanimivih
izzivov s
Poskusi, ne bo ti žal.

https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds

Lep dan vam želimo. Učiteljici

