PONEDELJEK, 23. marec 2020
1. SLJ
POTREBUJEŠ:
• DZ, 2. del (str. 25, 26)
• ČRTNI ZVEZEK (tisti z abecedo)
•

DZ str. 25

Glasno preberi predloge in besede na modri in roza podlagi.
POZOR: Predloge BEREMO SKUPAJ Z BESEDO, PIŠEMO PA LOČENO OD BESEDE!!!
V zvezek (z abecedo), napiši naslov:

PREDLOG K/H

23. 3. 2020

Izberi si pet besed s predlogi (npr. h gostom) in jih uporabi v povedih. Potrudi se sestaviti
zgodbo, če ne gre, pa napiši samo povedi.
Nato v DZ str. 25 preberi spodnje besedilo in reši naloge (prvi svinčnik) na str. 26.
REŠITVE:
(podčrtani predlogi) k sosedi, k teti, k njej, h Katarini, k babici
Pogovarjali sta se mati in hči.
Pogovarjali sta se o tem, da je zmanjkalo moke, kam naj jo gre iskat in kaj bodo delali
popoldan.
Mama je svojo hčer poslala k teti.
Ja, saj se družinski člani med seboj tikajo.
Če želiš, lahko napišeš tudi pogovor s sosedo.

V zvezek prepiši pravilo iz PRAVOPISNEGA OPOMNIKA (DZ str. 26 spodaj – zeleno),
kdaj uporabljamo predlog k in kdaj predlog h. Ker predlog H uporabljamo pred
besedami, ki se začnejo na K ali G (kot kilogram = kg) preriši tudi risbo (tehtnico).

2. MAT
POTERBUJEŠ:
DZ, str. 98 in 99 (reši naloge).
Predlog za reševanje 99/2:
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.
REŠITVE DOBIŠ JUTRI.
Danes preverim, kako rešuješ na MOJA MATEMATIKA.

3. NIT
POTREBUJEŠ:
UČBENIK str. 58 do 60
ZVEZEK
Danes bomo pri NIT spoznali razlike in podobnosti med ljudmi.
Preberi besedilo v učbeniku na straneh 58, 59 in 60.
Nato si zelo podobno razlago preberi še v spletnem učbeniku, ki ga najdeš na povezavi:
https://eucbeniki.sio.si/nit4/1320/index.html
Na koncu razlage imaš tudi naloge, ki jih reši (do SORODNIKI SO SI PODOBNI!).
Nato spodnji zapis prepiši v zvezek za NIT.

RAZLIČNI, A PODOBNI (U str. 58 – 60)
Ljudje smo si podobni, saj imamo skupnega prednika.
Razlikujemo se po:
o
o
o
o
o
o
o
o

spolu (ženske, moški),
barvi polti (svetlejša, temnejša),
barvi in kvaliteti las,
barvi oči,
potezah obraza (okrogel, podolgovat, oblika nosa, oči ...),
višini,
vedenju, značaju, običajih, kulturi,
številnih drugih značilnostih.
Do soljudi smo strpni, sprejemamo in spoštujemo drugačnost.
V življenju gre človek skozi različna obdobja (otroštvo, puberteta,
odraslost, starost).
Obdobje pubertete se pri dekletih začne okoli 12. leta, pri fantih okoli
14. leta.
V puberteti človek spolno dozoreva. Vidne so zunanje spremembe,
spremeni se tudi vedenje. V puberteti se zgodi prva zaljubljenost.
Obdobje pubertete se konča med 18. in 20. letom.

