ABC 3/1 – str. 66

PO KRUHU DIŠI

UL 1

Popravi.

Sestavine: 1/2 kg sladkorja, 1 skodelica soli, 1 žlička popra,
2 vrečki suhega kruha in 2 lončka soka.

V ponvi zmešamo moko, sol, poper in kvas.
V sredini naredimo izboklino.
Med rahlim stepanjem vanjo zlijemo vročo vodo.
Nato gnetemo deset ur.
Posodo s piškoti pokrijemo s krpo in postavimo na mrzlo.
Po eni uri ga znova zgnetemo z moko, oblikujemo kačo in damo na
moker pekač.
Nato ga damo v hladilnik. Hladi naj se 45 minut.

ABC 3/1 – str. 66
Poimenuj vrste kruha.

semena:
čebula:
koruza:
suho sadje:
krompir:

PO KRUHU DIŠI

UL 2

ABC 3/1 – str. 68

PRED POUKOM

UL 1

Marko je napisal, kaj dela Vid zjutraj. Preberi njegovo besedilo; premisli,
ali je vse prav. Prečrtaj tisto, česar Vid zjutraj ne dela.
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PRED POUKOM

Odgovori.

Kaj Vid pripravi vsak večer?

Kdaj zjutraj vstane?

Kaj si umije?

Kaj zjutraj popije in kaj poje?

Kje ga že čakajo prijatelji?

Kaj počnejo pred poukom?

UL 2
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ŠOLSKI PROSTORI

Naštej šolske prostore.

Kateri prostor je opisan?

Opiši učilnico. Ne pozabi na vejice.

UL 3
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PO POUKU

Po pouku sta k Andreji in Urošu prišla
na obisk babica in dedek.
Andreja je pripravila mizo za kosilo.
Kaj vse je dala na mizo?

Po kosilu sta Andreja in Uroš pospravila mizo. Kaj vse sta naredila?

Popravi besedilo. V pomoč naj ti bo zgornja slika.

Na mizo najprej pogrnemo odejo. Na prt postavimo najprej velike
kozarce za glavno jed, nanje pa postavimo jušne zajemalke. Na desno
stran krožnikov položimo na pol prepognjene knjige. Nanje položimo
nože in vilice. Na levo stran položimo žlice. Na mizo postavimo tudi
vaze in vrč z vodo. Na sredino postavimo še jušno košaro, solnico ter
pladenj s kruhom. Mizo okrasimo še z vazo, v kateri so rdeče lizike.

UL 4
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VID

UL 5

Preberi obe besedili.

Vid se je z očkom odpeljal k

Vid se je z očkom odpeljal k

babici dedku teti Ani in sestrični

babici, dedku, teti Ani in sestrični

Maji. Med vožnjo je opazoval hiše

Maji. Med vožnjo je opazoval hiše,

drevesa polja prometne znake in

drevesa, polja, prometne znake in

table z napisi.

table z napisi.

Pri dedku si je ogledal race

Pri dedku si je ogledal race,

kokoši purane zajce in prašiče.

kokoši, purane, zajce in prašiče.

Pozdravil je psa Pikija ga pobožal

Pozdravil je psa Pikija, ga pobožal,

nahranil počesal in odpeljal na

nahranil, počesal in odpeljal na

sprehod.

sprehod.

Kaj si opazil? V čem se razlikujeta obe besedili? Kaj manjka v prvem besedilu?
Z rdečo barvico popravi prvo besedilo.

Odgovori.
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UL 1

KJE JE EMA?

Dopolni.

Ana sedaj igra tenis. Prišla je iz

. Potem bo

šla z mami v

.

Nejc je z očkom v

. Prišla sta z

nogometnega igrišča. Potem bosta šla na

.

Ema je sedaj v

.

Prišla je s starši s turistične kmetije. Potem bodo šli
v

.

Žiga je sedaj na

. S stricem je prišel iz

Bohinja. Potem se bosta odpravila nazaj na Kredarico.
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UL 2

KJE JE EMA?

Označi pravilno rešitev.

nogomet.
Ana igra

košarko.

v slaščičarni.
Nejc je z očkom

tenis.

v trgovini.
na letališču.

v slaščičarno.
Ema bo šla s starši

na pošto.
v živalski vrt.

doma.
Žiga je

na morju.
na Triglavu.

ABC 3/1 – str. 71

PIKA PRAZNUJE ROJSTNI DAN

UL 1

Popravi Pikino vabilo na rojstni dan in pravilno zapiši.

in
Tomaž pa Anica nej prideta jutr k Kiki
pupoudne na rojstn dan.
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PIKA PRAZNUJE ROJSTNI DAN

Odgovori.

Komu piše Pika?

Kdo je prišel k Piki na rojstni dan?

Kaj je dobila Pika za darilo?

Kdo je bil tudi na zabavi?

Koga so šli pozdravit na podstrešje?

Kaj so tam našli?

UL 2
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ROJSTNI DAN

Odgovori.

Kdo je imel rojstni dan?

Koliko je zdaj stara?

Kdo vse se je spomnil nanjo z voščilnico?

UL 3
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UL 1

NOVOLETNO RAJANJE

Dopolni povedi.

Zunaj so

naletavale snežinke.
in ptičjim hišicam so nadele bele čepice.

V Majinem srcu je
narisala

sonce. Na poti v šolo je v sneg
. Danes bo v šoli

Postavili so

ples.

in okrasili

Iz zvočnikov je

.

glasba. Učenci so prinesli
darilca. Sladkali so se z

in se igrali ter se na vso moč

. Učiteljica Rozi

je bila

volje.
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UL 2

NOVOLETNO RAJANJE

Ustrezno poveži.

Miklavž

8. 3.

8. 2.

Božiček

25. 6.

6. 12.

dedek Mraz

24. 12.

31. 12.

1. 11.

1. 5.

