TOREK, 17.3.2020
Danes je nov dan. Si pripravljen/a na nov izziv? Poglej, kaj sem ti pripravila danes.
Ne pozabi si med nalogami vzeti 5 minut odmora in ne pozabi pomalicat 😊.

MATEMATIKA
1. Ustno ponovi poštevanko. Ne pozabi na poštevanko števila 7. Ponovi tudi
večkratnike.
2. Delo v VAJAH str. 49
Preberi si besedilne naloge, podčrtaj ali pobarvaj pomembne podatke in reši vse naloge.
3. Delo v Rač. Je igra str. 16 – urjenje poštevanke števila 7
4. Zdaj lahko vadiš poštevanko na https://moja-matematika.si/ . Poišči staro geslo, ki smo
ga v začetku šolskega leta prilepili v beležko ali v karo zvezek in se prijavi. Do Moje
matematike lahko dostopa VSAK UČENEC.

SLOVENŠČINA
1. Danes boš izvedel, kako izgleda VABILO.
2. Odpri DZ str. 35 in preberi VABILO.
3. Preberi vprašanja in nanje glasno odgovori:
Kje je bilo vabilo napisano? Kdaj je bilo vabilo napisano? Komu je vabilo
namenjeno? Na kakšen dogodek smo povabljeni? Kje bo ta dogodek? Kateri dan
smo vabljeni? Ob kateri uri bo prireditev? Kdo nas vabi?

4. Sedaj reši naloge v DZ na str. 35 in 36. Pri 5. nalogi pazi na obliko in ustrezne
podatke. Vabilo naj vsebuje kraj in datum nastanka, datum in uro dogodka, kraj
dogodka, kratek opis dogodka ter podpis osebe, ki vabi.

SPOZNAVANJE OKOLJA
1. Za delo potrebuješ UČBENIK na strani 58, 59.
Oglej si sličice in dobro preberi obe strani. Beri na glas.
2. Odpri zvezek za OKOLJE in napiši naslov: VSAK DAN NA POTI
3. Sedaj prepiši v zvezek spodnje besedilo. Uporabljaj različne barve!
POTOVANJE je premikanje po prostoru. Potujemo lahko v oddaljene kraje ali do bližnje trgovine, v
šolo, do babice… Zato smo vsak dan na poti.

VRSTE PROMETA:

-

-

Kopenski promet – poteka po kopnem.
Cestni – poteka po cestah (avto, kombi, kolo, skiro …)
Tirni – poteka po tirnicah (vlak, tramvaj, podzemna železnica …)
Vodni promet – poteka po vodi -morje, jezera, reke (čoln, kanu, gliser, ladja,
trajekt …)
Zračni – poteka po zraku (letalo, balon, padalo, motorni zmaj …)

Glede na DEJAVNOST ločimo POTNIŠKI (potujejo potniki) in TOVORNI PROMET (tovor).
Glede na DOSTOPNOST poznamo ZASEBNI (domači avto) in JAVNI PROMET (avtobus,
vlak…kupimo karto).

LIKOVNA UMETNOST
•

Po navodilih izdelaj avionček iz papirja in se igraj z njim. Mogoče boš potreboval/a
pomoč druge osebe. Bodi vztrajen/na in natančen/na. Ne obupaj takoj!

Klikni na povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=-PlkNStPDQU

