Spoštovani starši, dragi otroci!
Pošiljam vam dodatna navodila za delo.
SLJ
Velika tiskana črka L
 DZ za opismenjevanje str. 28, 29
- Poimenuj sličice v zgornjem modrem pasu in okence, kjer slišiš glas L pobarvaj rumeno
(Kdor že samostojno piše, v okenca zapiše vse besede in črko L pobarva rumeno. Starši
spodbujajte otroke, da poskusijo napisati vsaj kakšno lažjo besedo.)
- Zapisuj črko L na list – paziti na smer in obliko pisave, ko si pripravljen, zapiši črko v DZ in
tri vrstice v zvezek za opismenjevanje (piši od črte do črte, za prst razlike).
- Sledi branje: pero, zvezda, utež (po zmožnostih otroka) in ostale naloge na strani.
- Prepis: ali besedilo pri peresu ali pri zvezdi (tisti, ki samostojno pišejo).
- UL (če je možnost tiska, v kolikor ne, naj otrok izbere nekaj sličic in nalogo reši v zvezek:
(nariše – določi glasove ali nariše – zapiše besedo).
- Branje.
Berem in pišem
 DZ za opismenjevanje str. 30, 31
- Učencem preberite navodila za reševanje in naj poskusijo samostojno rešiti nalogo, v
kolikor ne gre, jim pomagajte.
- Branje.

DODATNO DELO: dežela LILIBI (po želji)
Šolska ulica 1-2/Slovenščina/Črkarija/Abeceda 1 in Enake besede

MAT
Dokončaj dane naloge v vadnici.

DODATNO DELO: dežela LILIBI ( po želji)
Šolska ulica 1-2 /Matematika: Števila od 0 do 10; Sosednja števila od 1 do 10; Seštevam od 1 do 10;
Odštevam od 1 do 10
Šolska ulica 1-2/Matematika: Poišči obliko
Šolska ulica 1-2/Matematika: Vzorci

SPO
Rastline
Dežela LILIBI
Šolska ulica1-2/Spoznavanje okolja/Narava/Rastline: dejstva (rastline, cvetlice, jagodičevje); kviz
rastline
Pomagaj pri domačih opravilih - vrtnarjenje, urejanje okolice in se pri tem zabavaj.

GUM
Muziciraj: Zapoj znane pesmice in jih spremljaj z različnimi pripomočki (kamni, žlice, pokrovi …).
LUM
Ob pomoči staršev posnemi zanimivo fotografijo iz narave (npr.: pomladna cvetlica, deževnik v
zemlji, ptica na drevesu ….).
ŠPO
Gibaj se na svežem zraku: tek, podajanje in lovljenje žoge, preskakovanje kolebnice.

Starši učencem delo razporedite, da ne bo vsega preveč naenkrat.

Želim vam uspešno delo in pazite nase.
Učiteljica Melita

