PETEK, 21. 1. 2022
SLOVENŠČINA
Za začetek poslušaj zgodbico o babici zimi, ki jo imaš na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=6IRSxjvrmc8

Po poslušanju s fit aktivno metodo Aktivno branje, (glasno bereš med hojo po
stanovanju) preberi zgodbico.

Babica Zima
(Mihail Kalinovski)

Prileteli so ptički k babici Zimi.
"Klop, klop," so potrkali na ledena vrata.
Babica Zima je pogledala iz koče.
"Kdo je? In kaj bi rad?"
"Mi smo, ptički. Radi bi toplejše perje. Brez toplega perja nam je
mraz."
Babica Zima je dala ptičkom toplejše perje. Potem je sedla nazaj k
peči in dalje skubila sneženi puh.
Tedaj sta prišla volk in lisica in potrkala na duri.
"Klop, klop!"
Babica Zima je pokukala iz koče.

"Kdo je? In kaj bi rad?"
"Midva sva, volk in lisica. Rada bi nov topel
kožuh. Brez toplega kožuha bova zmrznila."
Babica Zima je dala volku in lisici topel kožuh. In takoj je spet sedla
za peč, da bi skubla puh.
Čez čas je pritekel zajček in je pritekla veverica.
"Klop, klop!" sta potrkala na ledene dveri.
"Kdo je in kaj bi rad?"
"Midva sva, zajček dolgoušček in sestrica veverica. Zebe naju - pa
nimava zimske obleke."
"In kakšno obleko bi rada?"
"Svetlejšo. V tej obleki naju na belem snegu že na daleč vidijo."
Babica Zima je pobrskala po svoji zimski skrinji. Našla je svetlo
zimsko obleko za zajca in za veverico.
"Tu imata, oblecita in tecita."
Oblekla sta se in odskakala. Babica Zima je spet
sedla za peč. Pa se je pod oknom nenadoma
zazibalo nekaj velikega.

"Buh, buh!" je butnilo v vrata, da se je stresla koča.
Babica Zima se je prestrašila. Pogledala je skozi okno. In kaj je
videla? Stari medved se je motovilil pred vrati. Babica Zima je hitro
izbrala največji in najtoplejši kožuh.
"Tu imaš, medo! Zavij svoje stare kosti medvedje! Vrni se v brlog in
spi!"
Stari medved je zagodrnjal:
"Hvala!"
Vrnil se je domov. Pokril se je čez glavo in zaspal. Odtlej je babica
Zima imela mir. Veselo je skubla snežni puh pri peči do pomladi.

Zdaj reši učni list tako, kot piše v navodilu

Uredi dele zgodbe v pravo zaporedje tako, da zgodbo
pravilno zapišeš v zvezek z vmesno črto.

Komaj sta volk in lisica odšla, že sta prišla zajček in veverica.
Pri babici sta dobila svetlejši kožušček.

Za ptički sta prišla volk in lisica. Rada bi toplejši kožuh. Tudi
onadva sta dobila, kar sta želela.

Babica Zima je sedela pri topli peči in skubila snežni puh.
Prvi so k njej prileteli ptički. Želeli so toplejše perje. Babica
jim ga je prinesla.

Babica Zima je spet sedla k peči in skubila snežni puh do
pomladi.

Končno je prišel še medved. Tudi on je dobil velik, topel
kožuh. Zahvalil se je babici kot že prej vse druge živali in
odšel domov.

MATEMATIKA
Sam reši naloge v DZ, stran 88. Večkrat preberi naloge, nariši si, razmišljaj….
Šele, ko si uporabil vse možnosti, prosi odrastlo osebo za pomoč.

ŠPORT
Navodila za uro športa imaš kot dodatni dokument. Moj nasvet: še sam si
izmisli plazenja in lazenja.

Želim ti lep konec tedna.
Tvoja učiteljica.

