PETEK, 3. 4. 2020
Zopet je petek in pred tabo vikend. Preživi ga kar se da lepo. Ker je napovedano lepo vreme,
bodi veliko zunaj, nadihaj se svežega zraka in se čim več gibaj. Po svojih zmožnostih
pomagaj staršem pri delu. Vseeno tudi malo beri, saj je branje zelo pomembno. Poglej si
kakšno risanko in uživaj v krogu svoje družine.
Danes pa te čaka še nekaj nalog.
ŠPORT
Predlagam ti gibanje na zabaven način. Začne se v tvoji sobi in se nadaljuje v prostore po hiši.
Po vsaki opravljeni nalogi se moraš vrniti v svojo sobo. Pri vajah bodi natančen in si štej.
V SVOJI SOBI- napravi 10 počepov
DNEVNA SOBA- 8 vojaških poskokov
KUHINJA – 10 žabjih poskokov
HODNIK- hoja po štirih nazaj
STOPNIŠČE – 8 krat gor in dol (pazi, da ne padeš)
KOPALNICA – 10 predklonov (noge skupaj in ravna kolena)
SPALNICA – 20 krat kroženje z iztegnjenimi rokami naprej in še nazaj
BALKON ALI PROSTOR PRED HIŠO - hopsanje
DNEVNA SOBA – 8 poskokov po eni in 8 po drugi nogi
TVOJA SOBA – počitek na postelji
SLOVENŠČINA ( 2 uri )
Si že slišal/a za olimpijske igre ? To je mednarodni športni dogodek, ki se odvija vsake štiri
leta. Medalja na tem tekmovanju športnikom zelo veliko pomeni. Letošnje olimpijske igre so
zaradi korona virusa odpovedane. Bile bi na Japonskem, v mestu TOKIO.
Olimpijske igre se odprejo z razkošno slovesnostjo in prižigom olimpijskega ognja, ki ga
prižgejo v spomin na prve Antične igre. Geslo iger je HITREJE, VIŠJE, MOČNEJE. Zasliši
se olimpijska himna, to je Olimpijska oda. Olimpijska zastava je bela, na njej so olimpijski
krogi. Krogi predstavljajo 5 med seboj povezanih celin. Modra barva predstavlja Evropo, črna
Afriko, rdeča Ameriko, rumena Azijo, zelena Avstralijo z Oceanijo.
Če imaš globus, poišči celine, Japonsko in mesto Tokio.
Še kaj pa izveš, ko prebereš besedilo v DZ na srtani 44 in 45.

Najprej izpolni preglednico pri 1. nalogi. Če si prebral/a barvo besedilo, kar že nekaj veš.
Besedilo preberi 1 krat TIHO in 1 krat GLASNO. Če imaš težave, prosi starše, da ti ga še
enkrat preberejo.
Vzemi zvezek z vmesno črto in napiši naslov OLIMPIJSKE IGERE in današnji datum.
Zapiši odgovore. Pazi na čitljiv zapis.
Kaj je olimpijski ogenj?
Kako se predstavi vsaka država?
Kaj predstavljajo krogi različnih barv?
Koga obvezuje olimpijska prisega?
Sedaj nariši olimpijske kroge. Pazi na zaporedje barv. Lahko narišeš še maskoto, če bi bile
igre pri nas.
Več o igrah lahko izveš, če odtipkaš program olimpijske igre.

MATEMATIKA
Kako hitro ti uspe izračunati 10 računov? Na zadnjo stran karo zvezka napiši datum 3.4.2020
in v novo vrsto zapisuj rezultate. Če kaj ne veš, naredi črtico. Starši naj ti pregledajo
pravilnost rezultatov.
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Sedaj reši naloge v Računanju je igra na strani 27 in 25.
V karo zvezek napiši naslov Vaja. Prepiši besedilo in reši nalogi.
V učilnici je 5 vrst. V vsaki vrsti je 7 stolov. Koliko stolov je v učilnici?
R:
O:
Šivilja ima 9 srajčk. Nanje mora prišiti gumbe, na vse srajčke enako. Gumbov je kupila 72.
Koliko gumbov bo prišila na vsako srajčko?
R:
O:

Jaka zbira značke. Ima jih že 42. Tinče pa ima 6 krat manj značk kot Jaka. Sestrica Eva ima 9
značk več kot Tinče.
Koliko značk ima Tinče?
R:
O:
Koliko značk ima Eva?
R:
O:
Koliko značk imajo vsi skupaj ?
R:
O:
___________________________________________________________________________
DOPOLNILNI POUK
Vadite računanje na povezavi http// vadnica moja –matematika.si (poštevanko in računanje
do 1000) ali množenje in deljenje na http://sl.lefo.net

