PREVERJANJE
20. 4.

OCENJEVANJE
20. 4. 2020
SLO - Peter Klepec

1. Teden
maj

2.
maj

SLO - Branje

7. 5. 2020

MAT - Št. do 20

GUM - Poslušanje in likovno poustvarjanje

SPO - moja preteklost,
zdravje

13. 5. 2020

Teden
MAT - Št. Do 20

MAT - Geometrija
3.
maj

Teden

SLO - Zapis črk, besed,
povedi

19. 5. 2020
SPO - moja preteklost, zdravje
22. 5. 2020
MAT - Geometrija

4.
maj

Teden
29. 5. 2020
SLO - Branje (videokonference po dogovoru potekajo
cel teden)

26. 5. 2020
SLO - Zapis črk, besed, povedi
28. 5. 2020
ŠPO - Kolebnica*
*Zadnji dan oddaje posnetka
CILJI, KI JIH OCENJUJEMO:
MAT:




Prepozna osnovne geometrijske oblike (telesa, like in črte).
 Predmete iz svojega okolja poveže z ustrezno geometrijsko obliko (telesa),
 Prepozna geometrijske like,
 Loči krive in ravne črte.
Šteje, bere, zapiše in primerja naravna števila do 20. Ureja števila po velikosti, številu poišče
predhodnik in naslednik.

SLO:





Prebranemu književnemu delu zna določiti književne osebe, kraj in čas dogajanja.
Prikaže književno dogajanje s sličicami. (Peter Klepec)
Črke poveže z ustreznimi glasovi.
Prepozna in zapiše velike tiskane črke.(narek)
Obvlada poteze, potrebne za pisanje črk in številk.
Preslikava črke, besede in krajše povedi.(prepis)
Bere - osvojena tehnika branja:
 črke poveže v zloge,
 zloge v besede,
 bere besede (lahko tudi povedi).

ŠPO:


Večkrat zaporedoma preskoči kolebnico.
 Večkrat zaporedoma tekoče, sonožno preskoči kolebnico (več kot 10),
 Nekajkrat zaporedoma sonožno preskoči kolebnico (5 - 10).

SPO




Našteje razlike med preteklostjo in sedanjostjo v svojem življenju, dogodke zna razvrstiti v pravilno
časovno zaporedje.
Ve, da uživanje zdrave hrane, pitje vode, gibanje, počitek in redna nega pomagajo ohranjati zdravje
in dobro počutje.
Pravilno razvršča po skupnih lastnostih in razlikah (po enem kriteriju in spremenljivki) (povezava z
MAT).

GUM:.


posluša glasbo in likovno ustvarja.

LUM


Se spontano, doživeto in igrivo likovno izraža. (pregled vseh likovnih izdelkov).

