TOREK, 31.3. 2020
Danes je zadnji dan v mesecu marcu. Jutri se začne april. Ali veš, kako rečemo
prvemu dnevu v aprilu? To je dan šaljivcev. Dan, ko se lahko na veliko šališ 😊.
Pazi, da se ne bo kdo šalil s teboj 😊. Za danes je pripravljenih nekaj nalog za
utrjevanje. PRI VSEH PREDMETIH POSKRBI ZA LEP ZAPIS! 😊

MATEMATIKA
Preveri včerajšnje naloge.
1. Igraj se hitro poštevanko. Pripravi si štoparico in čim hitreje ustno pravilno reši spodnje račune. Zapiši
si čas. Potem še enkrat ponovi. Si bil drugič hitrejši ali počasnejši?
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2. Pripravi si karo zvezek, napiši naslov VAJA in današnji datum. Spodnje račune prepiši in jih izračunaj.
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3. Pripravi Zbirko vaj na str. 55 in reši naloge ter dopolni račune.

SLOVENŠČINA
Preveri včerajšnje nalogo. Si prav postavil vejice?
• V zvezek napiši naslov VAJA ter današnji datum.
Starši naj rešeni nalogi slikajo in ju pošljejo na moj email.
1. Spodnje povedi prepiši in na pravo mesto vstavi VEJICO.
Mama je v juho dala čebulo česen peteršilj sol in poper.
V hladilniku imamo navaden jogurt piščančjo salamo sir in ribe.
Na mizo sem pripravil globoke krožnike velike žlice vilice in nože.
V peresnici imam nalivnik navaden svinčnik različne barvice in radirko.
Na urniku imam slovenščino spoznavanje okolja likovno umetnost in matematiko.
2. Spodnje povedi prepiši in na koncu VSTAVI PRAVO LOČILO.
Mami, kje so moje nogavice____
Danes je torek____
Mark, takoj pospravi ta nered v sobi ____
Kam se ti tako mudi ____
Pazi, luža____
Joj, spet dežuje ____

POTRUDI SE
POTRUDI SE
PRI OBLIKI!!

SPOZNAVANJE OKOLJA
1. Oglej si spodnje kovance in bankovce.
Prepoznaš kovance in bankovce? Poimenuj njihovo vrednost.

2. V zvezek za OKOLJE napiši naslov KOLIKO STANE in današnji datum. Odgovori na naslednja vprašanja:
a) Kaj je denar?
b) Kakšen denar uporabljamo v Sloveniji? Kako se imenuje?
c) Za kaj potrebujemo denar?
d) Kje dobimo denar?
e) Kje denar hranimo?
V Učbeniku na str. 62 preberi strip. V zvezek sedaj odgovori še na naslednje vprašanje:
f) Zakaj je denar nastal?
Razmisli, kaj pomenijo naslednji pregovori:
• Denar je sveta vladar.
• Zjutraj jej kot kralj, opoldne kot meščan, zvečer kot revež.
• Zrno do zrna – pogača, kamen do kamna - palača.

LIKOVNA UMETNOST
•
•

Včeraj si spoznal pesmico o petelinčku in njegovi ljubici kokoški.
Danes ju lahko izdelaš iz barvnega papirja, tulcev od wc papirja, s pomočjo flomastrov… Pripenjam ti
nekaj predlogov, sam/a pa se odloči, kaj boš naredil/a.

•

Bodi ustvarjalen/na

Vir slik: Pinterest

. Danes žal ne moreš gledati k sošolcu

