Pozdravljen!
Najprej natančno preberi spodnje kratko besedilo, nato pa
odgovori na vprašanja.
Odgovore lahko napišeš v svoj zvezek ali na list papirja.
Odgovarjaj s celimi povedmi.

Pa še postopek najinega skupnega branja:
1. Besedilo ti naj najprej prebere mamica ali ati.
2. Besedilo nato ti preberi tiho.
2. Besedilo preberi na glas.
4. Preberi vprašanja in poskušaj na njih odgovoriti.
5. Preberi posamezno vprašanje in v besedilu poišči odgovor
(vprašanje in ujemajoči odgovor podčrtaj z enako barvico).
6. Zapiši odgovore v celih povedih.

Svoje odgovore poslikaj in mi jih pošlji na mail.

Pri drugi nalogi (ko boš med žirafami iskal kačo) prosi mamico
naj meri čas. Zapiši mi, kako uspešen si bil pri iskanju.

Lepo te pozdravlja,
Učiteljica Iris

V ŽIVALSKEM VRTU
Boris in očka sta obiskala živalski vrt v Ljubljani. Med
obiskovalci so bili predšolski otroci, šolarji, dijaki in študenti.
Sprehodila sta se mimo ograde z domačimi živalmi. V njej so
bili kozlički, telički, krave, ovce in koze. Ob ribniku sta
opazovala gosjo, račjo in kokošjo družino. Ustavila sta se pri
kletkah s tigri, risi in levi. Očka mu je povedal, da so to zveri.
Pot sta nadaljevala do kletke z opicami. Boris je vzel iz
nahrbtnika smokije in hotel z njimi nahraniti opice. Očka ga je
opozoril, da je v živalskem vrtu prepovedano hraniti in dražiti
živali. K njima je pristopil uslužbenec, ki skrbi za prehrano
živali. Povedal je, da rastlinojede živali hranijo s sadjem,
zelenjavo, zrnjem in senom, mesojede pa z mesom.
Boris je bil že utrujen, žejen in lačen, zato sta se usedla na
klop. Pojedla sta sendviče, spila sadni sok in vodo. Privoščila
sta si še jagodov, borovničev in limonov sladoled.

VPRAŠANJA
1. Kdo so bili obiskovalci živalskega vrta?
2. Katere domače živali so bile v ogradi?
3. Katere živalske družine sta opazovala ob ribniku?
4. Katere zveri so bile v kletkah?
5. S čim se hranijo rastlinojede živali?

Oglej si spodnjo sličico in med gručo žiraf poišči kačo.
Jo lahko najdeš?

