PETEK, 8. 5. 2020
Danes zaključujemo sedmi teden, vmes so bile še počitnice. Danes boš spet veliko
utrjeval/a in preverjal/, koliko znaš. V naslednjem tednu pa gremo novim nalogam
naproti. Če ti je ostalo kakšna naloga, ki je nisi opravil/a, naredi to danes ali jutri. Ne
pozabi na poštevanko in branje. Bodi lepo.

MATEMATIKA
1. DANES boš spet preveril/a hitro računanje pri poštevanki in deljenju. Imaš 10 računov množenja in
deljenja. V zvezek ZAPIŠI le rezultate. Lahko se štopaš ali pa te štopajo starši. Super je, če rešiš prej kot
v eni minuti in seveda pravilno.
2. PREVERI naloge v RJI.
3. Čim hitreje zapiši rezultate in preveri, koliko časa si za to potreboval/a.
7 · 9 = ___
7 · 6 = ___
8 · 4 = ___
3 · 9 = ___
16 : 4 = ___
42 : 7 = ___
32 : 4 = ___
56 : 8 = ___

8 · 6 = ___
72 : 9 = ___

4. Za vajo – DELJENJE Z OSTANKOM reši naloge v Zbirki vaj, str. 73.
SLOVENŠČINA

Jaz sem
skakal in bil
sem 1.

1. DANES boš pri slovenščini BRAL/A in PISAL/A in to čisto SAMOSTOJNO, ker že znaš.
NAJPREJ pa nekaj primerov za ponavljanje.
a. BESEDE NAGAJIVKE - medved - ni medveda
polž - ni polža
čmrlj - ni čmrlja
b. BESEDE Z L NA KONCU: videl - izgovorimo U, pišemo L - ženska oblika : videla
tekel - tekla
Jaz pa sem
c. BESEDE S ČRKO V: veverica, veja – izgovorimo in pišemo kot v
pojedla 2 lešnika.
siv – zapišemo v, izgovorimo kot u (siva)
d. VEJICA PRI NAŠTEVANJU
Jaka je včeraj naredil nalogo, telovadil, plesal, igral košarko in se vozil s kolesom.
e. ZAPIS BESED S ŠTEVKAMI : Tomaž je tekel s svojim bratcem in sestrico. Bil je drugi. 2.
…..
Za nagrado je dobil dve 2 čokoladi.
f. VABILO – ponovi, kako ga.pišemo. Še veš, kaj mora vsebovati zapis? Naj ti pomagam: datum, koga
vabiš, kdaj, kam, zakaj in podpis.
g. REŠEVANJE REBUSOV
Rebus rešujemo tako, da si napišemo besede slik in črk v isto vrstico. Črke pod sliko označujejo vrstni red črk v
iskani besedi. Če je posamezna številka prečrtana, to pomeni, da te črke v iskani besedi ni. Enačaj (=)
dveh črk pomeni, da črko na levi strani enačaja zamenjamo s črko na desni strani enačaja.

Preprosti rebusi:
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2. Zdaj si ponovil/a. Razmigaj prstke, popij malo vode, naredi nekaj počepov, zaokroži z glavo 3 x v eno
smer in 3 x v drugo.
3. Odpri DZ za slovenščino na strani 61. Čaka te preverjanje. Reši vse naloge na strani 61, 62 in 63.
* 5. nalogo na strani 62 narediš, če želiš.
PAZI NA ZAPIS! ČRKE ZAPISUJ NATANČNO.
4. NE POZABI TUDI NA GOVORNI NASTOP! NE ODLAŠAJ Z UČENJEM DO ZADNJEGA!

LIKOVNA UMETNOST
•
•
•

Včeraj si pri spoznavanju okolja spoznaval živali, ki v našo hišo pridejo nepovabljene. To so majhne
živali, katere najdejo zavetje v naši hiši zaradi hrane. Nekaterim so všeč, drugim ne.
Danes boš ustvaril/a svojo nenavadno žival iz svojega imena. Pripravila sem ti postopek.
Za delo potrebuješ navaden bel list, črn flomaster (če ga nimaš, je lahko tudi moder, rjav), navadne
barvice.
Sledi navodilom. Za pomoč imaš tudi fotografije.

1. List prepogni na pol po dolžini.
2. S pisanimi črkami na sredinsko črto zapiši svoje ime. Glej sliko.
3. List prepogni in svoje ime preriši. Pomagaj si tako, da list nasloniš na okno. Piši prav do roba srednje
črte.
4. List raztegni in ga obrni pokonci. Opaziš kakšno obliko domišljijske živali?
5. Sedaj se loti barvanja. Bodi natančen in ustvarjalen. Pobarvaj tudi ozadje.
Fotografijo svoje domišljijske živali mi
pošlji na email do ponedeljka,
11.5.2020.

