TOREK, 25. 1. 2022
SLOVENŠČINA
Pripravi zvezek z vmesno črto, navaden bel list, nalivno pero in svinčnik.
Svinčnik boš potreboval, če se boš zmotil. Napačno potezo samo prečrtaš in
vadiš naprej. Ne uporabljaj brisalca.
Najprej čečkaj z nalivnim peresom po vadnem listu. Čečkaj, vleči različne črte,
uporabi *slabšo* roko ( če si desničar levo in obratno).
V zvezek z vmesno črto napiši naslov: Predopismenjevalne vaje
Vaje na sliki preriši v zvezek. Delaj počasi in bodi natančen pri vlečenju črt. Roka
naj bo ves čas na papirju.
Če želiš, lahko list sprintaš in vlečeš najprej po vzorcu na listu in šele nato delaš
v zvezek.

ŠPORT
-

Razgibaj se od glave do peta.
- Naredi žogico iz papirja in z njo ciljaj na različne predmete v stanovanju(
radiator, koš za smeti, vc rolica, …)
- Pri zadevanju cilja bodi natančen
Želim ti veliko izzivov. Še sam poišči kakšno *tarčo* za žogico

SPOZNAVANJE OKOLJA
S pomočjo slike v DU/48, odgovori na spodnja vprašanja.
- S čem se vozijo ljudje na sliki in s čem se vozimo danes ( avto ni edino
prevozno sredstvo)?
- Opiši njihova oblačila in jih primerjaj z oblačili, ki jih nosimo danes.
- Kaj je razsvetljevalo ulice?
- S čim so se igrali otroci. Njihove igrače primerjaj z današnjimi.
- Kako so se pozdravljali ljudje včasih in kako se pozdravljamo danes?
- Kako so ljudje izvedeli kaj se dogaja v sosednjem kraju, državi?
Preberi besedilo v pasici spodaj.
Oglej si spodnji posnetek in se nauči še kaj o preteklosti. Primerjaj jo s
sedanjostjo.
https://video.arnes.si/watch/d6dhlfll5dwt
Preberi besedila na strani 49 in se pogovori s starši. Poišči kakšno svojo
fotografijo iz preteklosti, ko si bil še dojenček. Če imaš možnost, poglej še
kakšno fotografijo svojih staršev ali starih staršev.
Prepiši v zvezek za SPO spodnji zapis.

Preteklost- sedanjost
Preteklost so stvari, ki so se že zgodile. Življenje nekoč se je razlikovalo od
življenja danes. Kar se nam zdi danes povsem vsakdanje ( elektrika ) je bilo v
preteklosti veliko odkritje.
Sedanjost je čas, v katerem živimo zdaj.
Nariši sebe v preteklosti in sedanjosti.

