Hmm, a imamo
muhe svoj
mesec?

SREDA, 15. 4. 2020
Ali veš, da mesec april velja za muhasti mesec? Kaj to pomeni?
To pomeni, da se vreme zelo hitro spreminja. V enem dnevu lahko doživimo mraz,
dež, sneg, sonce, vročino, mavrico…. Si tudi ti kdaj muhast? Da se v enem dnevu
smeješ, se veseliš, si dobre volje, se jokaš, tečnariš, si slabe volje? 😊 Takrat si
muhast, kot vreme.
Sedaj se pa dobrovoljno spravi na naloge in danes ne bodi muhast. 😊

SLOVENŠČINA
1. Glasno preberi, kaj sta včeraj počela Neža in Rok.
Neža je…..

Rok je…

pospravljala.

pospravljal.

kolesarila.

kolesaril.

pometala.

pometal.

računala.

računal.

brala.

bral.

pela.

pel.

računala.

računal.

Rok, napiše se
bral, prebere
se brau.
Brau sem
10 minut.

2. Si opazil/a kakšno razliko v izgovorjavi črke L v prvem in drugem stolpcu?

V 1. stolpcu napisan L preberemo L.

V 2. stolpcu napisan L preberemo kot U.

3. V DZ str. 50 si oglej sliko na vrhu. Ob opazovanju naštevaj, kaj vse so otroci videli v živalskem
vrtu.
4. Sedaj reši 1. in 2. nalogo. Bodi pozoren, kako izgovarjaš črko L. Pri zapisu besed v tabelo se
potrudi pri obliki.

MATEMATIKA
1. Ponovi, kar si se včeraj naučil.
1 liter zapišemo 1 l
1 deciliter zapišemo 1 dl

1 l = 10 dl
10 dl

=1l

2. V karo zvezek napiši naslov Vaja in današnji datum. Reši spodnje primere.
1 l =_____ dl

5 l = ______ dl

10 dl = ____

4 l = ______ dl

l

60 dl = _____ l
40 dl = _____ l

To je
pretvarjanje.

Kaj pa računanje z l in dl ?
Pri računanju moramo biti pozorni na zapis merskih enot.
V karo zvezek prepiši in izračunaj račune:
10 dl + 23 dl = ____dl
45 dl – 23 dl = ____ dl
71 l + 4 l = _____ l

100

l – 77 l = ____ l

3. Odpri Zbirko vaj na str. 57 . Prvo nalogo bomo rešili skupaj.
V vrču je 6 dl vode. Koliko dl vode je v 4 takih vrčih.
R: 6 dl · 4 = 24 dl
O: V 4 takih vrčih je 24 dl vode.
Število 4 nam pove količino vrčev. Zato za njo NE pišemo dl.

4. Ostale naloge na str. 57 reši samostojno.

GL ASBENA UMETNOST
1. Nazadnje smo se učili pesmico Petelinček je na goro šel.
2. Pesmico ponovi (zapoj) ob naslednji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=OjNjEkjUxmE

Hi hi hi, to je
pa zabavno!

3. Razmigaj svoje roke in poslušaj, kakšen zvok ob tem nastane:
- s konicami prstov ali z nohti udarjaj po mizi (z vsemi naenkrat)
- s konicami prstov ali z nohti udarjaj po mizi (izmenično )
- s členki prstov udarjaj po mizi
- s pestmi udarjaj po mizi
- z dlanmi udarjaj po mizi
4. S katerim zvokom si najbolj oponašal dež? Ko si s konicami prstov oz. z
nohti izmenično udarjal po mizi, a ne?
5. Prisluhni pesmici Janeza Bitenca: DEŽEK TRKA. Mogoče si jo že kdaj
slišal ali pa jo celo že znaš.
https://www.youtube.com/watch?v=bl1rA-4k_og
6. Pesmico spremljaj z lastnimi instrumenti (rokami). Večkrat jo poslušaj in zraven pripevaj.
7. Besedilo pesmice naj ti starši natisnejo. Pesmico prilepi v zvezek za GUM. Če printerja nimaš,
pesmico prepiši.

Janez Bitenc:
DEŽEK TRKA
1.Na okno tok tok,
je dežek potrkal,
pri oknu pa Rok,
je jezno posmrkal.

3. Po lužah cmok, cmok
in kar brez dežnika,
ves moker se Rok,
cel dan že potika.

2. Naj lije z neba,
na strehe in ceste,
da nisem s testa
gotovo že veste.

4. Zdaj fant je bolnik,
ga kuha vročina,
mu reče zdravnik
Rok, to je angina.

ŠPORT
•
•

Za šport še vedno velja, da si vsak dan na svežem
zraku in da se razgibaš z vajami pred vsako nalogo.
Za zabavo pa lahko preizkusiš spodnje naloge.

Vir slik: internet

TO ŽE VEŠ! Rokam
in nogam rečemo
lastni instrumenti.

