TOREK, 19. maja 2020
1. SLJ

V berilu si prebral pustolovsko zgodbo z naslovom Ronja, razbojniška hči.
Avtorica je švedska pisateljica Astrid Lindgren. Astrid Lindgren je švedska
pisateljica, ki je umrla leta 2002, stara 95 let. Napisala je preko trideset knjig za
otroke.
Danes si oglej nekaj kratkih predstavitev, ki so posnete po njenih delih (Ronja in
Emil sta brez podnapisov, gre za kratka odlomka):

Ronja, razbojniška hči
https://www.youtube.com/watch?v=gb8n2EWqrng
Emil iz Loneberge
https://www.youtube.com/watch?v=0zmG_GjYy20
Bratec in Kljukec s strehe
https://www.dailymotion.com/video/x356lgr
Pika Nogavička
https://www.youtube.com/watch?v=gGSRrek3_B8

Pomisli, če poznaš še kakšno delo Astrid Lindgren?

2. MAT
Danes začenjamo s TEHTANJEM.
Naprava za tehtanje se imenuje tehtnica.
Osnovna merska enota za tehtanje je gram (g).
10 x večja enota je dekagram (dag).
1000 x večja enota je kilogram (kg).

Če si pobrskal po shrambi in našel
- pecilni prašek ali vanilij sladkor, ki tehta približno 10 gramov (10 g),
- maslo, ki tehta 25 dekagramov (25 dag)

-

in sladkor ali moko, ki tehta 1
kilogram (1 kg).

V zvezek zapiši, se nauči in uporabi pri reševanju nalog:

TEHTANJE

19. 5. 2020

1 kilogram = 1 kg

1 kg = 100 dag = 1000 g

1 dekagram = 1 dag

1 dag = 10 g (10 dag = 100 g)

1 gram = 1 g

Reši naloge v DZ str. 10, 11, 12 in 13 (bodi pozoren na mersko število in mersko
enoto).

3. DRU
Zdaj veš, kaj je domača pokrajina, kje je naše občinsko središče (Velike Lašče) in
kdo je naš župan (dr. Tadej Malovrh).
Tudi otroci imate pravico predlagati županu, kaj bi bilo treba urediti v domačem
kraju. Dobro razmisli, kaj bi bilo potrebno urediti ali narediti na novo v tvojem
domačem kraju ali bližnji okolici (v naši občini).
Napiši pismo, v katerem županu predlagaš, kaj bi bilo treba urediti v
domačem kraju in tudi utemeljiš, zakaj je to potrebno. Tvoj predlog se mora
nanašati na javne površine (namenjene vsem prebivalcem). Ne pozabi na
nagovor, vljudnost in vikanje. Saj poznaš rek: Lepa beseda lepo mesto najde.
Nalogo fotografiraj in mi jo pošlji do petka, 22. maja 2020.
Z uspešno opravljeno nalogo si boš zmanjšal število vprašanj pri ustnem
ocenjevanju za družbo, ki bo preko video konference potekalo v torek, 26. maja
2020.

4. ŠPO
Če je vreme ugodno, pojdi ven in si sam sestavi vadbo, saj
je gibanje za zdravje in dobro počutje zelo pomembno.

Za popestritev in zabavo si oglej igrico na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=fICaJutR5z0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hyTZjpS_1LFssuRP
PoC0bjBHx-Zx6zHQeAk-bFzOhrxN2GLWRztoOw2g

