Urnik in dejavnosti za 2. a/p
DAN: Sreda, 18. 3. 2020
1. ura
SLJ: REŠI, KAR ŽELIŠ! (uganki)

Pripravi si delovni zvezek

.

V delovnem zvezku OTROCI reši na strani 63 nalogo 1. Natančno si preberi
navodila, ki so zapisana pri nalogi. Reši nalogo v delovnem zvezku, nato v
pisanko zapiši VAJA in današnji datum na zunanji rob. S pisanimi črkami
prepiši uganki. Pazi na velike začetnice in ločila na koncu povedi ter natančen in
pravilen zapis.
2. in 3. ura
LUM: DENARNICA, oblikovanje iz papirja
Iz papirja izdelaj papirnato denarnico. Vanjo boš pospravil/a denar, ki ga boš
izrezal/a pri MAT. Pazi le, da bo denarnica dovolj velika za tvoj denar.
Denarnico po svoji želji tudi pobarvaj in okrasi.
Večkrat smo za različne priložnosti s prepogibanjem papirja izdelali ovojnico,
denarnico. Nekaj idej dobiš tudi na spodnji povezavi. Bodi ustvarjalen/na.
https://georgiynn.ru/sl/mir-muzhchiny/kak-bystro-sdelat-koshelek-iz-bumagi-tehnikaorigami-kak-slozhit-koshelek-i.html

4. ura
MAT: DENAR

Pripravi si delovni zvezek

.

− Na sredini delovnega zvezka (med stranjo 40 in 41) imaš kartonski denar.
Previdno ga iztrgaj iz d.z. in ga natančno izreži.
− Izrezan denar razvrsti na kupčke po enakih denarnih vrednostih.
− Na list papirja napiši koliko kovancev in bankovcev imaš po 1c, 2c, 5c,
10c, 20c, 50c, 1 €, 2€, 5€, 10€, 20€, 50€, 100€.

− Po končani nalogi pospravi izrezan denar in list s popisom denarja v
papirnato denarnico, ki si jo izdelal pri LUM. Izrezani denar boš še rabil
pri naslednjih nalogah, zato ga skrbno pospravi, da ga ne izgubiš.
OB TEM NAJ TE OPOZORIM, DA SE V TEH DNEH PRAVEGA DENARJA
NE DOTIKAJ, SAJ SE Z DENARJEM LAHKO PRENAŠAJO TUDI
DROBNI ORGANIZMI!
5. ura
ŠPO: POIGRAVANJE Z ŽOGO
Danes se boste igrali z žogo. Žogo si lahko (namesto da jo mečete v steno)
podajate tudi s starši, brati, sestrami... Vsako vajo ponovite vsaj 5-krat.
Žogo vrzi z obema rokama v steno in jo ujemi.
Žogo vrzi z desno roko v steno in jo ujemi z obema rokama.
Žogo vrzi z levo roko v steno in jo ujemi z obema rokama.
Poklekni, vrzi žogo v zrak, hitro vstani in ujemi žogo.
Vrzi žogo v zrak, ploskni in ujemi žogo; poskusi ploskniti večkrat –
dvakrat, trikrat…
- Vrzi žogo v zrak, pusti, da žoga pade na tla, ko se odbije, jo ujemi.
-

Uspešno delo in prijeten dan ti želimo tvoje učiteljice. Ostani zdrav.

