ČETRTEK, 14. 5. 2020

DRUŽBA
Tudi današnja ura je namenjena Urejanju skupnega življenja.
Si prepisal miselni vzorec in zapisal, kako lahko ti pripomoreš k urejenosti DOMAČEGA KRAJA in
IGRIŠČA. Si zapisal dve dejavnosti? (Namig za igrišče – Katera igrala uporabljaš? Si za kakšna že
prevelik? Kako jih uporabljaš?)
Nekateri ste mi že poslali, če še nisi, mi pošlji.

SLOVENŠČINA
1. Preglej nalogo.
DZ/64
Po smislu, npr.:
Oprosti, zelo mi je žal.
Sošolka je bila zelo žalostna.
Ker je želel popraviti škodo, ki jo je povzročil dekletu, ko je polomil njeno ravnilo, in se na ta način še
enkrat opravičiti.
DZ/65
NE, NE, DA
a), b), a), c), a)
DZ/66
Miha se je opravičil Timu.
Če bi se Miha opravičil učitelju, bi ga nagovoril tako: Spoštovani učitelj! Učitelja bi vikal.

DZ/67
Matej se je opravičil Aleši.
Če bi se Matej opravičil starejši sosedi, bi jo nagovoril tako: Spoštovana gospa soseda! Sosedo bi
vikal.

2. Današnja ura je namenjena branju. Glasno dvakrat preberi uvod v knjigo Ronja, razbojniška
hči avtorice Astrid Lindgren.

MATEMATIKA
1. Preglej nalogo in popravi.
DZ 93

93/3

98 : 8 = 12

Stolpnica ima 12 nadstropij.

93/4

112 : 7 = 16

Sestavil je 16 šopkov.

93/5

435 : 8 = 54, 3 ost.

Na vsako polico bo dala 8 knjig. V omaro bo dala 3 knjige.

93/6

189 : 9 = 21

V vsaki vrsti je 21 sedežev.

93/7

306 : 9 = 34

En tak USB ključ stane 34 €.

93/8

656 : 4 = 139

En par takih športnih copat stane 139 €.

DZ 96
639 : 2 = 319, 1 ost.

587 : 3 = 195, 2 ost.

476 : 4 = 116, 2 ost.

663 : 4 = 165, 3 ost.

836 : 5 = 167, 1 ost.

953 : 8 = 119, 1 ost.

953 : 6 = 158, 5 ost.

405 : 5 = 135

465 : 4 = 116, 1 ost.

577 : 3 = 192, 1 ost.

744 : 7 = 106, 2 ost.

800 : 6 = 133, 2 ost.

258 : 7 = 36, 6 ost.

743 : 9 = 82, 5 ost.

941 : 8 = 117, 5 ost.

Geslo: VAJA RES DELA MOJSTRA.

2. Reši naloge v DZ stran 97, 98, 99 in 100.
Namig DZ 99: Izberi 4 barvice in vsak glasovalni listič za posamezno risanko pobarvaj z isto barvo.
Npr. listke z napisom Sneguljčica pobarvaj rdeče, jih preštej in z isto barvo pobarvaj ustrezno število
kvadratkov v stolpčnem prikazu.

ŠPORT

Če bi bili v šoli, bi v tem času že opravili naloge za športno vzgojni karton.
Spodaj so pripravljena navodila za vaje, ki jih bomo delali naslednjih nekaj ur. Vsak dan si izberi
najmanj tri.
Primerno se obleci, pojdi ven in telovadi (ne pozabi na varnost!).

1. Tek na 60m
Naloge:
-lovljenje na travniku
-tek v hrib in po hribu navzdol
-tekanje po gozdu

2. Tek na 600m
Naloge:
-lovljenje na travniku
-tek v hrib in po hribu navzdol
-daljši sprehod z odseki teka

3. Poligon nazaj
Naloge:
-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, nazaj,
levo, desno)
-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih

4. Vesa v zgibi
Naloge:
-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev
-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama)

5. Skok v daljino iz mesta
Naloge:
-sonožno preskakovanje črt na tleh
-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih
-žabji poskoki
-igra »Ristanc«
-kolebnica

6. Dotikanje plošče z roko/taping
Naloga:
-umikanje rok/dlani (igra dvojic, oseba 1 v paru drži dlani obrnjeni
proti tlom pred sabo, oseba 2 ga »žgečka« po spodnji strani dlani.
Ko se oseba 2 odloči, osebo 1 hitro, a nežno udari po hrbtni strani
dlani. Naloga osebe 2 pa je, da dlani prej umakne.)

7. Dvig trupa
Naloge:
-plezanje
-plazenje
-lazenje
-skoki
8. Kožna guba
Naloge:
-jej zdravo in z glavo
-gibaj se

9. Predklon
Naloge:
-joga za otroke (slike spodaj)

10., 11. Telesna višina in teža
Naloge:
-jej zdravo in z glavo
-gibaj se

