Imaš ošiljene
barvice? Vikend
je minil 😉.

PONEDELJEK, 20.4.2020
Pozdravljeni v novem, že 6. tednu šole na daljavo. Tudi v tem tednu bo urnik
postavljen na glavo 😉. Naučil/a se boš kar nekaj novih stvari. Ne pozabi na lep
zapis črk in številk, na branje na glavni odmor z malico, na 5 minutne odmore.
Si pripravljen/a? Kar veselo na delo.

SLOVENŠČINA
1.
2.
3.
4.
5.

Pomisli, kaj pomeni, da je nekaj LEPO. Ozri se okrog sebe. Vidiš kaj lepega?
Pripravi berilo in ga odpri na strani 100.
Preberi odlomek zgodbice BABICA IN NINA NA SPOMLADANSKEM BALKONU.
V zvezek za SLJ prepiši naslov berila in avtorja ter prepiši prvi dve povedi.
Ustno odgovori:
• Kje sta sedeli babica in Nina?
• Kaj sta občudovali?
• Kako se je spremenila Nina?
• Kaj misliš, kdo je Ivo?
• Si se tudi ti kaj spremenil/a?
6. Naredi 6 počepov, polovico manj sklec in 3 x več poskokov.
7. Glasno preberi naslednje besede:
flavta
lastovka
deževni
lestev
lev
pav
ovca
avtobus
•

A lev se
prebere leu?
Nisem vedel!

Ja, vendar pazi.
Zapiše se z V,
tako kot pav.

Kako si izgovoril črko V? Izgovoril si jo kot U, a ne? V nekaterih besedah črko V preberemo in
izgovorimo kot U.
8. Sedaj preberi še naslednje besede:
rokavica
krava
Še dobro, da se pri meni
veselje
V izgovori V. Drugače bi
kovač
bila ueuerica. 😉
veverica
kava
voda
• Kako si izgovoril črko V? Izgovoril si jo kot V, tako kot je zapisana.
9. Odpri DZ za SLJ na str. 51. Reši obe nalogi.
10. Nadaljuj z delom na str. 52. Reši le 1. in 2. nalogo. Pri 2. nalogi si izberi le 4 besede iz križanke, ki
jih boš uporabil v povedih.

ŠPORT
1. Ogrej se z gimnastičnimi vajami od glave do peta. Pri vsaki vaji štej do 5. Naredi 10 gimnastičnih
vaj.
2. Danes boš sam pripravil/a poligon. Imaš dve možnosti – poligon ZUNAJ ali poligon NOTRI. Odloči se
glede na vreme.
3. Prilagam ti idejo, ti pa lahko narediš čisto po svoje. Pomembno je, da se ob tem zabavaš in sprostiš
.
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=xZUnPQgw6nOCAC4bpVUxrCsj&fbclid=IwAR3f5RyEwGFQK9siq8OlZr3EWqgTdjXyDyZoMtue5ARFZmJOaUR1YTT9_m0

MATEMATIKA

Poštevanko moraš
vsak dan vadit!

1. Na glas povej večkratnike števila 2, 4, 5, 8, in 10.
2. Čim hitreje ustno izračunaj naslednje račune:
3·5=

6·2=

9·6=

5·7=

3·9=

1·5=

8·7=

7·6=

0·7=

3. Danes boš spoznal nekaj pomembnih stvari v povezavi z množenjem.
Oglej si spodnjo povezavo in dobro poslušaj razlago.
https://www.youtube.com/watch?v=1QY6d-Ucp2w

4. Ko boš z ogledom končal, odpri KARO zvezek in napiši naslov PLUS IN KRAT SKUPAJ in današnji
datum. Preriši in prepiši spodnje slike in račune. Upoštevaj barve zapisa! PIŠI LEPO!
3+3+2=8
ali
2·3+2= 6+2=8

daljši zapis

6

2·3+2=8

krajši zapis

MNOŽENJE IMA PREDNOST PRED SEŠTEVANJEM!!!

2 + 5 + 5 + 5 = 17
ali
2 + 3 · 5 = 2 + 15 = 17
15

2 + 3 · 5 = 17
5. Sedaj pa reši še naloge v DZ na str. 65 in 66. Navodila pozorno preberi.

