ČETRTI TEDEN
PONEDELJEK, 6. 4. 2020
Upam, da si lepo preživel/a vikend in si si nabral/a novih moči za delo. Prepričana sem, da ti
naloge ne delajo preveč težav in da jih lahko rešuješ čim bolj samostojno. Če česa ne veš, mi
lahko sporočiš po e pošti, ali pa me pokličeš. Za danes te čakajo nove naloge.
SLOVENŠČINA ( 2 uri )
V petek si nekaj zvedel/a o olimpijskih igrah. Si mogoče uspel/a narediti tudi kakšno
maskoto?
Po končanih igrah se v istem mestu odvijajo še paraolimpijske igre, kjer tekmujejo športniki
invalidi, ki imajo telesne težave ali okvare. Na zadnjih paraolimpijskih igrah pred štirimi leti
je tekmovalo tudi 8 naših športnikov. Tekmovali so v strelstvu, kolesarjenju, plavanju, v
kajaku in atletiki.
Odpri DZ na strani 46 in preberi besedilo v okvirčku 1X TIHO in še 1X GLASNO. Nato se
loti reševanja nalog na strani 46 in 47. Če česa ne veš, si še enkrat preberi besedilo na straneh
44 in 45.
V zvezek z vmesno črto napiši naslov Vaja. Prepiši povedi in pravilno vstavi predloge v,
iz, na ,s, z. Predloge zapiši z rdečo barvico.
_____ zemlji je deževnik. Prilezel je _____ zemlje. Žolna je _____ deblu. Zletela je _____
debla. _____ vejah se pozibavajo ptice. Vrišč otrok jih je pognal _____ vej. Družina Kmetec
je _____ gozdu nabirala gobe. _____ gozda se je vrnila s košaro jurčkov. Medved preživi
zimo _____ brlogu. Na pomlad se prikaže ves shujšan _____ brloga.
Poišči napake in povedi pravilno prepiši.
V kleti stoji velik sot.
Tinka si je na kruh namazala met.
Na hribu stoji mogočen grat.
Peter košir živi v Velikih laščah.
kam si dal moje ključe.

MATEMATIKA
Ponovi hitro računanje. Koliko časa si porabil/a za 10 računov? Rezultate zapiši na zadnjo
stran karo zvezka.
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Včasih pa imamo tudi sestavljene račune. Na primer: 5 . 4 + 17 = 20 +17 = 37
V takem primeru najprej množimo in nato seštejemo.

Ali 25 + 6 . 9 = 25 + 54 = 79

Na enak način poskusi še ti. Napiši v karo zvezek SESTAVLJENI RAČUNI
9 . 4 + 35 =( ne pozabi, najprej množiš, ostalo prepišeš in nato sešteješ)
3 . 8 + 29 =
5 . 9 +50 =
7 . 7 + 16 =
6 . 5 +30 =
37 + 8 . 4 = ( prvo število prepišeš, drugi dve zmnožiš in nato sešteješ )
25 + 5 . 5 =
37 + 8 . 2 =
44 + 9 . 1 =
56 + 7 . 3 =
Ali je šlo ? Sedaj pa vadi še v Računanju je igra na strani 28.
ŠPORT
Danes telovadi pred hišo ali na balkonu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kroži z iztegnjenimi rokami naprej in nazaj (10 krat)
Naredi 10 predklonov, pazi na stegnjena kolena
10 počepov
10 sonožnih poskokov na mestu
Meči žogo na koš ali zadevaj plastenko iz razdalje 2 metrov
Teči okoli hiše ali po poti, kolesari in uživaj na svežem zraku.

GLASBA
Ponovi pesmico o petelinčku.
Pesmico najdeš na https://www.youtube.com/watch?v=OjNjEkjUxmE

Izdelaj si ropotuljo. (uporabi škatlico ali jogurtov lonček in semena). Ob petju spremljaj
pesmico.
Ponovi tudi pesmico Lepo je pomlad na svet. Najdeš jo na
https://www.youtube.com/watch?v=OUm21EqWIqg
Lahko zaplešeš še ob pesmici Soki soki. 😊 https://www.youtube.com/watch?v=8dCeh4t2ets

