Četrtek, 19. 3. 2020
Smo že na koncu prvega tedna, ko pouk poteka malo drugače. Upam, da delaš vsak dan
sproti. Med posameznimi predmeti ne pozabi na krajši odmor.
Matematika
Naredi eno ali dve strani v delovnih zvezkih, če še nisi naredil vsega. Potem pripravi karo
zvezek in napiši Vaja. Prepiši račune in izračunaj.
32 : 8 = _____, ker je ___________

72 : 8 = ____, ker je ___________________

54 : 6 = _____, ker je ___________

24 : 6= ____, ker je ___________________

35 : 5 = _____, ker je ___________

14 : 7 = ____, ker je ___________________

7 : 7 = ______, ker je ___________

48 : 8 = ____, ker je __________________

36 : 6 = _____, ker je ___________

63 : 7 = ____, ker je __________________

Vstavi znak >,<, =
3 X 3 ____ 2 X 4

7 X 7 ____ 6 X 8

5 X 9 ____

8X8

6 X 7 _____4 X 8

8 X 3 ____ 1o X 3

6 X 6 ____ 9 X 4

8 X 5 ____

4 X 10

9 X 9 ____ 7 X 8

Ponovi imena mesecev, dni v tednu in letne čase. V karo zvezek z barvico napiši naslov
TEDEN IN DAN. Nato v stolpcu po vrsti čitljivo napiši imena dni v tednu.
Potem zapiši odgovore na vprašanja. Pomagaj si s koledarjem. Piši cele povedi.
Kateri je zadnji dan v letu ? Koliko dni ima letos februar ? Naštej mesece, ki imajo 30 dni.
Kateri mesec je med oktobrom in decembrom ? Napiši svoj rojstni datum. Kateri dan v tednu
je to letos?
Ko končaš, reši še nalogo v DZ na strani 28.

Slovenščina
Danes boš osvežil/a znanje o vabilu. Odpri DZ na strani 35. Preberi besedilo v okvirčku pri 1.
nalogi 1 X TIHO in še GLASNO. Poglej, kako je vabilo sestavljeno. Nato reši naloge na
strani 35 in 36. Odgovore napiši s pisanimi črkami in pazi na pisavo. Nato v črtni zvezek z
barvico napiši naslov VABILO. Povabi starše na prireditev ob materinskem dnevu, ki bo v
Levstikovem domu. Pazi, da bo vabilo vsebovalo vse podatke.

Spoznavanje okolja ( 2 uri )
Danes predlagam, da ponoviš o potovanju- poglavje Vsak dan na poti.
Pripravila sem ti nekaj vprašanj s pomočjo katerih lahko ustno ponoviš snov.
Kaj je potovanje ? Zakaj potujemo ? Na kakšen način lahko potujemo ? Na zemljevidu
Slovenije v DZ poišči CELJE. Kateri način potovanja bi izbral za potovanje iz Ljubljane do
Celja? Na kakšen način bi potoval na počitnice na morje, letoval/ a bi na otoku.
Nato vzemi brezčrtni zvezek in zapiši v obliki miselnega vzorca. Uporabi različne barvice in
piši čitljivo. Na sredino napiši naslov VRSTE PROMETA. Nato potegni črto levo navzgor in
zapiši KOPENSKI PROMET


CESTNI( avto, kombi, kolo, motor,..)



TRNI ( vlak, tramvaj, podzemna železnica )

Nato povleci novo črto na desno navzgor in zapiši VODNI PROMET


po morju (ladje, čolni, jadrnice, …)



po rekah

Nova črta desno navzdol ZRAČNI PROMET
( letalo, balon, helikopter,..)
Nova črta levo navzdol GLEDE NA DEJAVNOST


potniški



tovorni promet

in še zadnja črta, kjer imaš še prostor GLEDE NA DOSTOPNOST


zasebni (avtomobil, kolo,…)



javni

( avtobus, vlak, letalo )

Upam, da ti bo uspelo. Ne pozabi na vsakodnevno branje in na gibanje v naravi z družino.
Vesela bi bila tudi povratne informacije, kako ti učenje in opravljanje nalog uspeva.

