SREDA, 25. 3. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA
Danes boš pri okolju spoznaval Slovenijo in njene sosednje države.
1. Za začetek si v učbeniku na str. 52 in 53 glasno preberi opise držav in si oglej
sličice in zemljevid.
2. Po prebranem opisu vsake države, jo poišči na zemljevidu v učbeniku in
poglej, kakšne oblike je in kje meji s Slovenijo.
 Ugotovil si, da je Avstrija naša SEVERNA soseda, Madžarska VZHODNA
soseda, Hrvaška JUŽNA soseda in Italija ZAHODNA soseda.
3. Poskusi ustno odgovoriti na vprašanja v oranžnih okvirčkih. Nič hudega, če ne
znaš odgovoriti na vsa.
4. V zvezek na vrhu napiši naslov in prepiši spodnje besedilo. Pri zapisu
uporabljaj barvice in pazi na obliko.
SLOVENIJA V EVROPI

Naša država se imenuje Slovenija. Leži v Evropi.
Je raznolika država. Ima visoke gore, ravnice in morje. Bogata je z
gozdovi.
Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.
Sosednje države: Avstrija (S), Madžarska (V), Italija (Z) in Hrvaška (J).
V Sloveniji je uradni jezik slovenščina.
Od leta 1991 je Slovenija samostojna država. Leta 2004 je postala
naša država članica Evropske unije.
Pri nas uporabljamo denar, ki se imenuje EVRO (€).

MATEMATIKA
1. Za začetek bomo ponovili poštevanko. Prepiši račune v zvezek in
izračunaj.
3·9=
7·6=
8·8=
8·7=

6·8=
3·7=
6·9=
7·7=

24 : 6 = ___ , ker je
56 : 7 = ___ , ker je
27 : 3 = ___ , ker je
56 : 8 = ___ , ker je

72 : 8 = ____ , ker je
15 : 5 = ____ , ker je
49 : 7 = ____, ker je
64 : 8 = ____ , ker je

9·9=
4·8=
8·9=
7·6=

2. Včeraj si moral zapisati dneve v tednu. Danes pa boš z njimi še računal.
Ugotovil si, da ima 1 teden 7 dni. Kaj pa 6 tednov? 8 tednov? Znaš izračunati?
Seveda znaš! To je v RESNICI POŠTEVANKA ŠTEVILA 7.
Primer:
1 teden je 7 dni, ker je 1 · 7 = 7
6 tednov je 42 dni, ker je 6 · 7 = 42
8 tednov je 56 dni, ker je 8 · 7 = 56
- Kaj pa obratno? Koliko tednov je 7 dni? Kaj pa 14 dni? 42 dni?
7 dni je 1 teden, ker je 7 : 7 = 1
14 dni sta 2 tedna, ker je 14 : 7 = 2
42 dni je 6 tednov, ker je 42 : 7 = 6 7.

3. Sedaj reši v DZ str. 29 nalogo 4 in 5. Besedilno nalogo reši v zvezek. Zapiši
samo račune in odgovore.
Primer: 5) a) R:
O:

SLOVENŠČINA
Danes boš izvedel, kako izgleda VABILO.
1. Odpri DZ str. 35 in preberi VABILO na nogometno tekmo.
2. Preberi vprašanja in nanje glasno odgovori:
Kje je bilo vabilo napisano? Kdaj je bilo vabilo napisano? Komu je
vabilo namenjeno? Na kakšen dogodek smo povabljeni? Kje bo ta
dogodek? Kateri dan smo vabljeni? Ob kateri uri bo prireditev?
Kdo nas vabi?
3. Sedaj reši naloge v DZ na str. 35 in na str. 36 samo 3. in 4. nalogo.
Pazi na obliko zapisa.
LIKOVNA UMETNOST
Če pogledaš na koledar za 25. marec piše – materinski dan.
Danes boš naredil čestitko za mamico, ki praznuje.
• NAVODILO: Poišči RDEČ barvni papir, če ga imaš. Če ga nimaš, lahko izdelaš iz
belega papirja. List prepogni na polovico in s svinčnikom nariši polovico srca.
(tako kot smo delali pri matematiki pri simetričnih likih). Pazi da narišeš na pravi
strani in ga izreži.
• V sredino srca zapiši spodnje besedilo. Če želiš lahko srce še poljubno okrasiš.

Draga mamica!
Čestitam ti za materinski dan.
Rad/a te imam.

Tvoj podpis _______________

