SLOVENŠČINA (2 uri)
NA KMETIJI – tvorjenje besedila, SDZ; str. 48
SDZ 1, str. 48
Odprite delovne zvezke in si oglejte sličice. Kaj se dogaja in kdaj se
dogaja? Osebam dajte imena. S pomočjo vprašanj poskušajte tvoriti
zgodbo. Prosite domače, da vas poslušajo.
1. slika
Kateri letni čas je bil? Kaj je naznanjal petelin s svojim kikirikanjem?
Katere živali so se sprehajale po kmečkem dvorišču?
Kaj je prinesla mama?
Za kaj je poskrbel deček? Kako?
Kaj je naročil gospodar?
2. slika
Kam sta šla mama in deček?
Kaj je delala mama?
Kaj je delal deček?
3. slika
Kam se je družina po jutranjih opravilih odpeljala s traktorjem?
S čim je deček obiral jabolka in kam jih je zlagal?
Kam je oče naložil zaboje z jabolki?
Kaj je delala mala deklica?
Od kod je prišla mama? Kaj je prinesla v košari? Kje jo je nabrala?
Kam so se po končanem delu odpeljali s traktorjem?
4. slika
Kaj so popoldne pripravili na dvorišču? Kaj so postavili na mize?
Kdo se je pripeljal na dvorišče?
Kaj so lahko kupili? Kaj je dal gospodar kupcu v prtljažnik?
Ali so bili kupci zadovoljni? Kako veš?
Kaj so delali otroci? Kaj je delal domači pes?

Zdaj pa boste zgodbo tudi zapisali. Predlagam, da najprej pišete s
svinčnikom na list papirja. Lahko mi pošljete, da vam pregledam. Če
pa so z vami starši, vam lahko pregledajo tudi oni. Popravljeno
prepišite v zvezek.
Zgodba naj ima kratek začetek (primer: Bil je lep jesenski dan.),
nadaljevanje (napišemo vse, kar se je dogajalo) in kratek zaključek
(primer: Člani družine so bili utrujeni, ampak zadovoljni.).
Ponovimo pravila pisanja:
- raba velike začetnice,
- pravilen zapis besed,
- končna ločila,
- čitljivost zapisa,
- estetskost zapisa (lepa pisava),
- čistost zapisa.
Svoje dokončane zgodbice fotografirajte in mi jih pošljite.

NASLOV:
Začetek zgodbe

Nadaljevanje zgodbe

Zaključek zgodbe

MATEMATIKA
PONOVIMO
https://interaktivnevaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_sestevanje2.html
Naloge si lahko izberete sami.

Prepišite besedilne naloge v zvezek in jih rešite.
Pod drevesom raste 32 gob. Tine jih je nabral 14. Koliko gob še raste pod drevesom?
Na veji sedi 65 vrabcev. Odleti jih 36. Koliko vrabcev še sedi na veji?
Drvar je posekal 38 hrastov in 43 gabrov. Koliko dreves je posekal?
Na drevesu je bilo 54 listov. 28 jih odpade. Koliko listov je še ostalo na drevesu?

