SLO (Slovenščina)
JAGODOV SLADOLED
• Zapiši v pisanko:
V pisanko napiši naslov JAGODOV SLADOLED.
Prepiši spodnje povedi tako, da podčrtane besede zamenjaš z
ustreznejšimi.
Piši s pisanimi črkami. Pazi na veliko začetnico in lep zapis.
Primer:
Teta Meta je kupila omaro iz lesa.
Teta Meta je kupila leseno omaro.

Jure je spuščal letalo iz papirja.
Peter ima igračo iz plastike.
Sosedov Miha ima torbico iz usnja.
Očku je mamica podarila nogavice iz volne.
Alenka in Andrej sta spuščala ladjice iz papirja.
Otroka sta opazovala grad iz peska.

Prosi starše naj nalogo v
pisanki fotografirajo in jo
pošljejo učiteljici do
petka,15.5.

LUM (Likovna umetnost)
Ta teden bomo likovno umetnost povezali s slovenščino. Prebral si
odlomek pravljice: Pravljično drevo.
Kakšno bi bilo tvoje pravljično drevo?
Naloga: Tokrat imaš na razpolago dve izbiri:
• Naberi različne naravne materiale: kamenčke, listke, vejice,
rožice, palčke, … in iz njih- kar zunaj na tleh (pred hišo,
blokom) izdelaj svoje pravljično drevo.
ALI:
• S flomastri naslikaj na list papirja ali v zvezek SPO svoje
pravljično drevo. Prepusti se domišljiji in bodi ustvarjalen.
Potrudi se, da zapolniš celoten list oz. na veliko naslikaj
drevo.

Pusti domišljiji prosto pot!

Tvoj izdelek naj starši fotografirajo
in pošljejo učiteljici do petka 15.5.

ŠPORTNI DAN
Gibanje na svežem zraku je zelo pomembno za naše zdravje in dobro
počutje. Zato se boste en dan v tem tednu z družino podali na pohod v
naravo, v bližnji gozd, park ali na hrib.
Cilj, dan in čas pohoda določiš v dogovoru s starši, oz. takrat, ko imate
družinski člani čas. Pot si zastavite tako, da boste hodili vsaj 1 uro.
Po športnem dnevu izpolni učni list MOJ ŠPORTNI DAN. Pred pohodom
si preberi naloge, da boš vedel na kaj moraš biti pozoren.

Utrinek s športnega dne oziroma tvoje
doživetje naj starši fotografirajo in
pošljejo učiteljici do nedelje, 17.5.

