ČETRTEK, 26. 3. 2020
Gotovo te že zanima, kakšne naloge te čakajo danes. Glede na sporočila staršev vidim, da vsi
pridno delate. Tudi danes si pripravi stvari po urniku. Ne pozabi tudi na angleščino.

MATEMATIKA
Najprej odpri ZV na strani 50. Tukaj si nalogo že opravil/a, vendar je prišlo pri 2. nalogi do
napake. Zato še enkrat preveri in popravi, če nimaš prav. Pravilni dnevi po vrsti so:
četrtek, petek, sobota, četrtek
Ponovi hitro poštevanko. Nato v karo zvezek napiši naslov Vaja in današnji datum. Prepiši
račune in jih izračunaj.
___ . 9 = 18

____ . 7 = 28

____ . 5 = 50

___ . 4 = 28

____ . 3 = 21
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9 . ___ = 81

8 . ___ = 40

7 . ____ = 49

1 . ___ = 5

6 . ___ = 60

4 . ____ = 12

Na tla si postavi 3 krožnike. Pripravi še lego kocke, gumbe ali barvice, kar pač imaš. Delaj po
navodilu.
Vzemi en krožnik in vanj deni 5 kock.
V 2.krožnik deni 2 kocki več. ( torej v 2. krožniku imaš 7 kock, ker je 5 + 2 = 7 )
V 3. krožnik pa deni 2 krat več kock kot v prvega. Koliko kock je v 3. krožniku?
( 10, ker je 2 . 5 = 10)
Torej, če imamo za nekaj več, seštevamo, kadar pa imamo za nekajkrat več, pa
množimo.
Sliko nariši v zvezek v obliki miselnega vzorca. Krožniki naj bodo veliki 3 vrste.
Prvi krožnik naj bo na sredi.
V 1. krožnik nariši 5 krogcev ali kvadratkov. ( naj bodo narisani čitljivo, da jih lahko
prešteješ)
Pod njim na levi strani nariši 2. krožnik. Torej je na njem 7 krogcev. (zraven zapiši) za 2 več
je 2 + 5 = 7
Pod njim na desni strani nariši še 3. krožnik in na njem 10 krogcev. (zraven zapiši) dvakrat
več je 2 . 5 = 10
Sliko še pobarvaj.
Odpri DZ na strani 31. Reši 4. in 5. nalogo. Potem v karo zvezek zapiši DZ str. 31/ 6. nal.
To nalogo reši v zvezek. Piši račune in odgovore.

V ZV na strani 51 ti je ostala še 4. naloga. Reši še to.
Vzemi si kratek odmor, naredi 3 gimnastične vaje.
SLOVENŠČINA
Včeraj je bil materinski dan. Pesmico Toneta Pavčka: Mama je ena sama si se že naučil/a. Še
enkrat jo povej staršem na glas.
V berilu poišči pesem z naslovom RIŠEM OČETA.
Ustno se pogovori z enim od staršev. Kdo je napisal pesmico?
Kakšen je delovni dan tvojega očita?
Zakaj misliš, je deček narisal očeta ?
Kakšen je oče na sliki?
Beseda ŠIHT pomeni služba ,delo, delovni dan
Pesmico še dvakrat glasno preberi. Pazi na razločno izgovorjavo.
V zvezek napiši naslov MOJ OČI
Napiši nekaj povedi o očetu ( ne manj kot 6) Naj ti bodo v pomoč vprašanja.
Kako mu je ime ? Opiši ga . ( postava, lasje, oči)
Kaj je po poklicu? Kaj rad dela v prostem času ?
Ko končaš, ga še nariši.
ANGLEŠČINA
Po krajšem odmoru poglej, kaj je pripravila učiteljica Katja.

SPOZNAVANJE OKOLJA ( 2 uri )
Najprej malo ponovi snov. Ustno poskusi odgovoriti na vprašanja. Če česa ne veš, poglej v
učbenik ali v brezčrtni zvezek.
Katere so naše sosednje države? Kateri so simboli naše države? Kdo živi v Slovenji?
Katero je naše glavno mesto ? Kje leži Slovenija? Kakšna je naša država? Kdo odloča o
pomembnih skupnih zadevah? O katerih stvareh lahko odločaš sam/a?
Se še spomniš, kaj si zvedel/a o gradovih. Mogoče si že uspel/a prebrati še kaj zanimivega iz
Leksikona. Če ne, pa nič zato, imaš še čas.
Če še enkrat pogledaš sliko v učbeniku na strani 60, 61, lahko vidiš, da so na gradu živeli in
delali različni ljudje. Če si prebral zapise poleg številk, si zvedel/a, kakšna je bila njihova
naloga.
Razmisli, kaj bi se pogovarjala stražar in vitez pri vhodu v grad. Uporabi domišljijo in zapiši
v DZ na stran 48 2. naloga.

Sedaj si izberi 4 tiste, ki so ti bili najbolj všeč in zapiši o njih v DZ na strani 47.
3. nalogo na strani 48 poskusi najprej rešit sam/a, potem pa se pogovori s starši in jih prosi za
pomoč.
Prišel/šla si do konca današnjega dela, imej lepo popoldne.

