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POČITNICE

Med počitnicami je bil Marko doma. S prijateljem Urošem sta si ob
gozdu naredila skrivališče iz vej. Nabirala sta maline, robide in jagode
ter se igrala ob potoku.

Helena je s starši odpotovala na morje. V kampu je spoznala nove
prijateljice. Skupaj so plavale, se igrale na obali, rolale in kolesarile.

Miha je bil vse počitnice pri babici in dedku na Dolenjskem. Pomagal
jim je pri košnji in delu na kmetiji, včasih pa je s prijatelji igral nogomet.
Mateja je s starši hodila v hribe, s prijateljicami pa na kopališče.

Dopolni.

Koliko otrok je imenovanih v besedilu?
Koliko je deklic?

In koliko dečkov?

Kdo je preživel počitnice v gorah?
Kdo se je kopal v slani vodi?
Kdo se je sladkal z gozdnimi sadeži?
Kdo je obiskal sorodnike?
Obkroži DA ali NE:

Marko in Uroš sta si naredila skrivališče ob potoku.

DA

NE

Helena je šla na morje s prijateljicami.

DA

NE

Miha je igral nogomet pri babici in dedku.

DA

NE

Mateja se je kopala v bazenu.

DA

NE

ABC 3/1 – str. 11

ŽAN SE PREDSTAVI

UL 1

Sem Žan Novak. Živim v Mariboru.
Doma imam očka, mamico in sestro Tejo.
Hodim v 3. razred.
V prostem času rad berem knjige in
se igram s prijatelji Juretom, Gregorjem
in Markom.
Vsak torek pa obiskujem teniški tečaj.

Vpiši pravilno rešitev:

Dečku je ime

(Jure, Gregor, Žan).

Piše se

(Kovač, Novak, Prelesnik).

Živi v

(Medvodah, Celju, Mariboru).

Je

(prvošolec, drugošolec, tretješolec).

Ob

(sobotah, torkih, praznikih) obiskuje teniški tečaj.

Ima
Rad bere

(tri, štiri) prijatelje.
(časopise, knjige).
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SPOZNAJMO ŠE TANJO

Sem Tanja Kovač.
Tudi jaz hodim v 3. razred.
Živim z mamico in babico.
Očka me obišče vsako soboto
in skupaj greva na sprehod.
Obiskujem pravljični krožek.
S sošolci in sošolkami se rada igram
igro med dvema ognjema.
Rada poslušam pravljice, ki mi jih
ob večerih pripoveduje babica.

Vpiši pravilno rešitev:

S kom živi Tanja?
Kateri krožek obiskuje?
Kaj se rada igra?
Ali zvečer bere pravljice?
Kdo obišče Tanjo vsako soboto?
Zakaj?

UL 1
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KAJ DELAJO OTROCI?

VESNA

CIRIL

SAŠO

ŠPELA

S pisanimi črkami napiši, kaj delajo otroci?

Kaj pa najraje delaš ti?

ŽANA

OLIVER

UL 1
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KAJ JE TO?

Poveži:

Na tem prostoru
stoji veliko stojnic.
Na njih prodajajo
svežo zelenjavo,
sadje, mlečne izdelke,
meso, ribe in cvetlice.
Prodajalci so branjevci
in branjevke. Prostor
je lahko pokrit ali
odkrit.

Če si na potovanju,
lahko v tej veliki
hiši najameš sobo
s kopalnico. V njej
prenočiš in ješ. V
hiši je zaposlenih
veliko ljudi. Receptor
sprejema goste in jih
razvršča po sobah,
sobarice pospravljajo,
kuharji kuhajo,
natakarji pa strežejo v
restavraciji.

UL 1

GLEDALIŠČE

TRŽNICA

GALERIJA

STOLPNICE

HOTEL

V enem ali več
prostorih večje hiše
so razstavljene zbirke
umetniških slik in
kipov. Obiskovalci si
jih lahko ogledajo.

V mestu je veliko
visokih hiš, v katerih
je več nadstropij s
stanovanji. V njih
živijo ljudje, ki se
do svojih stanovanj
pripeljejo z dvigali.

V velikem prostoru te
hiše uprizarjajo igre.
Igralci igrajo na odru,
ki je z zaveso ločen
od gledalcev. Ko se
igra začne, se zastor
dvigne.
Igralci na odru
govorijo, pojejo ali se
izražajo z gibi. Lahko
igrajo tudi
z lutkami.

Med zapisanimi hišami sta dve kulturni ustanovi. Poimenuj ju:

in
Poznaš še katero?
V knjižnici si izposodi knjigo V MESTU Polonce Kovač in jo preberi.
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V MESTU

UL 1

Tine stanuje v stanovanjskem naselju med bolnišnico in šolo. Sredi naselja
je otroško igrišče. Tam se igra s prijateljem Urbanom.
Urban stanuje blizu, v naselju med reko in pošto. Urbana pogosto obišče
babica. V mesto se pripelje z vlakom. Očka in Urban jo počakata na
železniški postaji.

Oglej si načrt mesta. Z modro barvico označi Urbanovo pot do Tinetovega
naselja. Z rdečo barvico pa vriši babičino pot do Urbanovega stanovanja.
Poveži:

Pošta je

zelo daleč od železniške postaje.

Šola je

blizu bolnišnice.

Igrišče je

najbliže avtobusni postaji.

