PONEDELJEK, 6.4.2020
Pozdravljeni v novem, malce drugačnem tednu. Ta teden se ne bomo držali urnika
😊. Šli bomo »malo po svoje«. Misliš, da ti bo všeč? Poskusimo, pa bomo videli 😊.

SLOVENŠČINA
1. Najprej se boš ogrel/a in razmigal/a.
• 3x pomigaj z vsakim prstom na roki posebej.
• Desni palec se dotakne levega. (ponovi 3x)
• Desni kazalec se dotakne levega. (ponovi 3x)….
• Naredi tak dotik še z ostalimi tremi prsti.
• Stresi roke in razmigaj zapestje (zaokroži z njim).
• Vstani in teci 3x okrog stola.
• Zdaj pa še 3x v drugo smer
.

Imaš ošiljene
barvice? Vikend
je minil 😉.

2. Zdaj si pripravljen/a za delo.
Najbrž se spomniš besedila o OLIMPIJSKIH IGRAH v DZ na str. 44, 45 in 46.
Ponovimo pomembne podatke:
➢ Prve olimpijske igre so bile v Grčiji v mestu Olimp pred skoraj 2 800 leti.
➢ Letos bi bile v Tokiu 32. olimpijske igre moderne dobe, pa so prestavljene na leto 2021
zaradi koronavirusa. Na njih bi tekmovalo več kot 10 000 tekmovalcev.
➢ Paraomlimpijske igre so namenjene tekmovalcem športnikom invalidom.
➢ Olimpijski simboli so: OLIMPIJSKI OGENJ, OLIMPIJSKI KROGI in ZASTAVA, MASKOTA,
OLIMPIJSKA PRISEGA.
➢ Olimpijski krogi predstavljajo različne celine, ki se povezujejo.
➢ Maskota je za vsake olimpijske igre drugačna. Navadno prikazuje kakšen lik, žival….
Ljudje jih kupujejo za spomin.
➢ Tekmovalci – športniki se več let pripravljajo na olimpijske igre. Prihajajo iz celega
sveta. Živijo v Olimpijski vasi in zastopajo svojo državo.
3. Odpri DZ str. 48. Najprej reši nalogo 6. S pomočjo zgornjih povedi dopolni miselni vzorec pri
nalogi 7. To narediš tako, da pri vsaki puščici dodaš tisto, kar si izvedel v zgornjih povedih:
PRIMER: Pri puščici PRVE ANTIČNE bomo dopisali: Grčija, mesto Olimp, pred 2 800 leti. To smo
namreč izvedeli.
4. Zdaj si pa predstavljaj, da si športnik na olimpijskih igrah.
• Takoj vstani in naredi 5 počepov.
• Zdaj pa 5x visoko poskoči.
• Predstavljaj si, da te lovijo vesoljci…čimprej se skrij pod mizo.
• Zdaj postaneš medved. Po vseh 4 odhlačaš v kuhinjo in popiješ kozarec vode.
• Si prihlačal nazaj? 😊 Si pojedel tudi kakšno sladkarijo? 😊
• Usedi se za mizo in nadaljuj z delom.

5. Kaj pa, če bi bilo vse res? Kaj pa če bi bil res na olimpijskih igrah? V katerem športu bi
tekmoval? Kaj bi nam o tem povedal?
6. Staršem ali prijatelju boš napisal/a razglednico v DZ na str 49/nal. 6 kako se imaš.
Še prej si oglej posnetek in ponovi, kako razglednico napišemo.
https://www.youtube.com/watch?v=EYtTcCYXa9c

7. Zdaj pa veselo na delo.
To je bila olimpijska
slovenščina. Ti je bila všeč?

MATEMATIKA
Reševanje vzemi

1. USTNO PONOVI
resno. Rezultate
✓ Kateri dan je danes? Kateri je bil včeraj? Kaj bo jutri?
namreč vidim.
✓ Naštej dneve v tednu.
✓ število 4 – 3 krat povečaj.
✓ število 6 – za 2 povečaj.
✓ število 9 – za 2 pomanjšaj.
✓ število 32 – 4 krat pomajšaj.
2. Zdaj boš vadil/a matematiko. Odpri https://moja-matematika.si/
3. Klikni na NALOGE, izberi srednji kvadratek (Aritmetika in algebra), nato izberi
UTRJEVANJE POŠTEVANKE, izberi POŠTEVANKA 7, 8, 9. Reši 1., 3., 4. in 7 nalogo.
4. Privošči si malo odmora.
•
Zavrti si najljubšo glasbo, zraven lahko plešeš ali poješ.
•
Lahko prepevaš pesmice iz šole, lahko prepevaš karkoli želiš.
•
Lahko poslušaš pesmi, ki si jih zelo rad/a poslušal/a v šoli, ko si bil/a prosti
https://www.youtube.com/watch?v=yjbpwlqp5Qw
https://www.youtube.com/watch?v=ZjqUH0pvZ0U

5.

Zdaj pa še malce dela. Ponovili bomo dele celote.

Rebeka je imela rojstni dan.
Razmišljala je, kako naj razreže torto.

To je CELA torta – CELOTA.

Najprej jo je razrezala na POLOVICO.

To je ENA POLOVICA ali krajše: POLOVICA

Potem je torto razrezala na ČETRTINE.

Na koncu je torto razrezala na OSMINE.

To je ENA ČETRTINA ali krajše: ČETRTINA

To je ENA OSMINA ali krajše: OSMINA

6. Ponovimo še drugače. Vsi poznamo lego kocke. Tudi z njimi si lahko pomagamo.

7. Odpri DZ str. 38 in reši 1. in 2. nalogo.
8. Sedaj pa preštej, koliko šolskih potrebščin imaš na mizi. Pospravi jih polovico
9. Zdaj pa zopet postani olimpijski športnik in za konec poskrbi za zdravo telo.

Pojdi ven, na sveži
zrak. Igraj se, teci,
brcaj žogo….

.

