PONEDELJEK, 6. 4. 2020
SLOVENŠČINA
ZO/ 69, 70 DAN ZA POSPRAVLJANJE
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Potrudi se in preberi besedilo v ZO na strani 69.
Ugotovil/a si, da vseh črk začetnic imen še ne poznaš.
Danes se jih boš naučil/a zapisovati
Po ustaljenem postopku in prikazu v 2. vaji na strani 70, se nauči zapisovati velike pisane črke
u, v, z in ž.
Z rdečo barvico pobarvaj nove črke in prečrtaj ime, ki ga ni v besedilu.
V zvezek napiši naslov novih velikih tiskanih črk z barvico.
Napiši vseke črke po eno vrstico.
Išči imena, priimke, kraje, ki se začnejo z novimi črkami.
Lahko zapišeš tudi te in poiščeš še svoje;

UROŠ URŠKA URH ULA URBAN URBANČIČ UZMANI
VERA VINKO VILI VLASTA VERONIKA VASJA VELENJE
ZALA ZARJA ZDENKA ZVEZDANA ZDRAVKO ZAKRAJŠEK
o
o
o

Pazi na čitljivost in estetskost zapisa.
Po končanem delu pa namesto pospravljanja v učilnici, povprašaj, kaj lahko postoriš,
pripomoreš in pospraviš danes. Veliko že znaš, lahko pa se naučiš kaj novega.
Prosi starše, da mi pošljejo kakšno sličico tvojega zapisa ali pa te slikajo pri zanimivem delu.

MATEMATIKA
DU/ 30, 31 ODŠTEVAMO DO 100 BREZ PREHODA
o

o
o
o
o
o
o
o
o


V 5. nalogi na strani 30, nariši in izračunaj račune. 46 – 4 = ( za prikaz destic nariši vodoravne
črte, za prikaz enic pa krožce. Ko odštevaš, jih prečrtaj vedno od zadnje smeri, narišeš kar ti
ostane )
Izračunaj račune 6. naloge, poizkusi kar brez stotička.
Preveri rezultate še enkrat s pomočjo stotička.
Ugotovi, kaj je pričaral čarovnik.
Računaj in rezultate poveži po vrsti.
Če sličica ni prava, preračunaj še enkrat, pri tem stotiček pomočnik bo pravi.
Dopolni račune in si pomagaj s številskim trakom
Pri 9. nalogi izračunaj račune. Poišči prilogo, kjer so kartončki z rezultati.
Izreži jih zelo natančno in prilepi na ustrezen račun.
Če nimaš doma lepila, vprašaj starše, kako so ga delali oni in ga lahko izdelate skupaj. ( moka,
voda )

ŠPORT
o Vožnja s kolesom ( rolko, rolerji ) po domačem dvorišču.
o Ne pozabi na varnost in obvezno uporabi čelado. Uživaj na svežem pomladanskem
zraku in toplimi sončnimi žarki.

