PONEDELJEK, 30. 3. 2020
Pred nami je tretji teden učenja na daljavo. Nekateri ste mi poslali fotografije
vaših snežakov. Vseh sem bila zelo vesela, ste pravi umetniki. Slike sem zbrala
in si jih lahko ogledate v spletni učilnici poleg navodil za današnji dan.
Tudi ta teden se boš naučil/a veliko novega in ponovil/a tisto, kar že znaš. Da
vam bo delo zabavnejše, vas bo spremljala tale učiteljica.

MATEMATIKA
1. Za utrjevanje poštevanke reši v RJI str. 16.
2. Danes bomo ponovili, kakšna je razlika če rečemo:
 Imam za 2 VEČ.
 Imam DVAKRAT VEČ.
ZA 2 VEČ
4

4+2=6
DVAKRAT VEČ

2.4=8
Če rečemo, da ima nekdo za 5 VEČ, uporabimo računsko operacijo
SEŠTEVANJA.
Če pa rečemo 5-KRAT VEČ, uporabimo računsko operacijo MNOŽENJA.
6. V zvezek napiši Vaja in preriši zgornjo sliko.
7. Nadaljuj z delom v DZ str. 31

SLOVENŠČINA – 2. URI
1. Danes boš ponavljal še VABILO.
2. Odpri DZ str. 37 in glasno preberi besedilo NA TEKMI. Če si nisi veliko
zapomnil, preberi še enkrat TIHO. ( NK v besedilu pomeni nogometni klub)
Pripoveduj, kaj si v besedilu izvedel.
3. RAZMISLI in si glasno odgovori: Matej in Aleš sta se sprla. Ali je Aleš ravnal
prav? Kako se je Aleš zvečer počutil?
4. Odgovori na vprašanja v DZ na str. 38 (2. naloga). Naloge z zvezdico ne rešuj.

5. Ponovili bomo zapis vabila. Če si pozabil obliko, poglej tistega, ki sem ti ga
poslala jaz.
6. V zvezek napiši vabilo: Tretješolci bodo pripravili igro za materinski dan v
razredu. Povabili bodo mame in babice.
Vabilo naj vsebuje kraj in datum nastanka, datum in uro dogodka, kraj dogodka,
kratek opis dogodka ter podpis osebe, ki vabi. Vabilo tudi lepo okrasi.
 ČE IMAŠ MOŽNOST PROSI MAMICO, DA TVOJE VABILO POSLIKA IN MI GA
POŠLJE NA MAIL ALI VIBER (moja številko: 031 528 545 )

NE POZABI NA VSAKODNEVNO GLASNO IN TIHO BRANJE.

DOPOLNILNI POUK
Za vaje utrjevanja in urjenja, vadi poštevanko in deljenje na LEFO

http://sl.lefo.net/
ali MOJA MATEMATIKA https://vadnica.moja-matematika.si/

Bravo, pa si prišel do konca!

