ABC 3/1 – str. 29

KLARINA SOBA

Klara želi vrniti v knjižnico knjigo ČENČARIJA Toneta Pavčka, a je ne
najde. Tedaj pa pri vratih pozvoni Simon ...
KLARA: O, Simon! Pomagaj mi poiskati knjigo. Prav?
SIMON: Klara, dobro premisli, kam si dala knjigo. Poglej na polico,
na omaro, med igrače, v predal, v torbo.
KLARA: Le kje je? Na polici, na omari, med igračami, v predalu,
v torbi sem jo že iskala. A knjige ni nikjer.
SIMON: Mogoče je kam padla? Poglejva še pod posteljo, za mizo,
na stol, pod omaro, v koš, za zavese, pod preprogo, v škatlo
z igračami.
KLARA: Kje vse sva jo že iskala! Pod posteljo, za mizo, na stolu,
pod omaro, v košu, za zavesami, pod preprogo in v škatli z
igračami. A knjige ni, nikjer je ni!
SIMON: Kaj pa tvoj brat? Mogoče jo ima on.
KLARA: O, saj res! Čisto sem pozabila! Knjiga mu je bila zelo všeč.

Ali veš, kaj je to ČENČARIJA? Poglej v berilo MOJE BRANJE – SVET IN SANJE.

UL 1

ABC 3/1 – str. 30

ŽIGA:

UL 1

KJE JE ŽIGA?

Mami, kaj ko bi danes spekla jabolčni zavitek? Prosim!

MAMI: Veliko dela imam, Žiga. Ampak če mi boš pomagal, ga bom
spekla. Prav?
ŽIGA:

Ja, že grem v klet. Kaj naj ti prinesem?

Dopolni.

V zabojih čisto spodaj je
Na levi strani visi
Na spodnji polici so
s kompotom,
Odgovori.

Kje sedi Žiga?

Kje je miška?

. Na vrhu je

.

, na desni pa

.

, na zgornji polici pa so kozarci
in

.
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MOJ DOMAČI KRAJ

Imena so napisana z veliko začetnico. Podčrtaj jih in jih prepiši na spodnje črte.

UL 1
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UL 1

PO KOSTANJ

Odgovori.

Kam se je zavalil Rok?

Kdo ga je poklical, da gresta po kostanj?

Kaj mora Rok prinesti v šolo za domačo nalogo?

Kakšne čevlje je obul Rok?

Kaj je vzel očka?
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UL 2

PO KOSTANJ

Odgovori.

Rok se je po treningu nogometa usedel na kavč.

DA

NE

Zraven je grizljal kruh.

DA

NE

Očka ga je poklical, da gresta po kostanj.

DA

NE

Za domačo nalogo mora Rok prinesti v šolo želod.

DA

NE

Rok je obul nepremočljive čevlje.

DA

NE

Očka je vzel košaro za kostanj.

DA

NE
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BESEDE Z NJ

UL 1

Bi znal dopolniti besedilo?

V konjušnici imajo

različnih pasem (krave, teličke, konje).
(travniku, njivi, gozdni jasi).

Korenje raste na

(kostanj, jabolka, zvončke).

V gozdu jeseni nabiramo
V knjižnici si izposodimo

(oblačila, smuči, knjige).

Češnje rastejo v

(čebelnjaku, sadovnjaku, gozdu).
(akvariju, uti, čebelnjaku).

Čebele so doma v
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BESEDE Z NJ

Povedi prepiši s pisanimi črkami. Sličice zamenjaj z besedami.

Maja je na travniku nabrala

Jaka, poglej!

.

bodo kmalu zrele.

Peter je obul očetove

in naredil nekaj korakov.

Ana je pobožala sosedovega

Lansko jesen smo nabrali veliko

.

.

UL 2
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SADNE JEDI IN PIJAČE

Poimenuj jedi in pijače iz narisanega sadja. Lahko si pomagaš s kuharsko knjigo.

UL 1
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IZ BABIČINE KUHINJE

Na desni strani izberi pravo besedo, označi jo in jo prepiši na črto.

UL 1
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V RAZREDU

UL 1

Zapiši nekaj povedi o osebnih predmetih sošolcev.
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V RAZREDU

Čigavi so predmeti? Dopolni z imeni sošolk in sošolcev.

Dopolni.

Ime otroka

Čigava je žoga?

UL 2

