SREDA, 8. 4. 2020
SLJ
SLJ

Utrjevanje
malih
pisanih črk
b in d – Na
vrtu

Od zgoraj
se daleč vidi
SPO

1. Reši naloge v DZ 3. del, stran 55.
2. Nato reši še naloge na strani 56.
- Pri 6. nalogi obkroži vsiljivaca – tiste besede, ki jih ne najdeš
v besedilu pri 4. nalogi. Če želiš, lahko obkrožene besede
uporabiš v povedih.
- 7. nalogo lahko izpustiš.

1. Branje zemljevidov
Zemljevid je risba pokrajine, narisane od zgoraj, v pomanjšanem
merilu. Posamezne sestavine pokrajine so prikazane z znaki, ki
so pojasnjeni v legendi.
Če znamo zemljevid brati, nam veliko pove.
Odpri učbenik, stran 43.
Oglej si zemljevid in poskušaj odgovoriti na spodnja vprašanja.
- Kako vem, kaj je na zemljevidu? (Naslov)
- Kaj pomeni beseda turistični? Komu je takšen zemljevid
namenjen?
- Kaj je na zemljevidu posebej označeno?
- Kaj pomenijo posamezni znaki? (Pri branju si pomagam z
legendo).
- Kaj pomenijo bele/ modre/ rdeče črte?
- Katera jezera najdeš na zemljevidu? Kako se imenujejo in
kaj je v njihovi bližini?
- Na katerih rekah je možno veslanje?
- Katera so naša najbolj znana smučišča?
- Katero znamenitost si lahko ogledamo v Celju? Kaj je še v
njegovi bližini?
- Mesta so označena s črno piko. Zakaj so nekatere pike
večje od drugih?
2. Globusi prikazujejo planet Zemljo.
Odpri učbenik na strani 45.
Na podlagi satelitskih posnetkov (pogled na Zemljo iz vesolja) tudi
vemo, kako natančno izgleda cel planet Zemlja. Prikazujemo ga z
globusom.
Oglej si slike.
- Kaj na sliki je morje, kaj kopno?
- Kaj so bele lise na posnetku?
Odpri DZ, stran 38 – 3. naloga
Izberi si dve barvici in najprej pobarvaj kvadratka, ki označujeta
morje in kopno.
S pomočjo slike v učbeniku pobarvaj kopno in morje na risbi
planeta Zemlje.

DZ stran 39 - 4. naloga
1. Na risbah pokrajin poišči sestavine iz legende (morje, hiša,
svetilnik, kamp, …)
2. V zadnjem delu DZ poišči prilogo 5.
3. Izreži prilogo in zemljevide primerjaj z risbami pokrajin v
DZ str. 39. Poišči prava dva zemljevida in ju prilepi v DZ.
Na napačnih pa poišči po 5 napak in jih prečrtaj.
Zemljevida z napakami prilepi v brezčrtni zvezek, za
naslov napiši ZEMLJEVID.

MAT

Računanje
do 100

Ponovimo, kako seštevamo. Računaj na glas.
13 + 15 =
13 + 10 = 23

Najprej prištejem desetico.

23 + 5 = 28

Nato prištejem še enice.

V karo zvezek napiši Vaja. Račune prepiši in jih izračunaj. Zraven na
glas govori postopek računanja.
17 + 11 =

53 + 15 =

33 + 34 =

25 + 23 =

62 + 27 =

71 + 26 =

Nato reši še naloge v Zbirki vaj, stran 51.

GUM

Utrjevanje
pesmic

Danes si izberi 3 pesmice, ki smo se jih učili v šoli ter jih zapoj.
Ponovi tudi besedilo pesmice Zvonček. Poslušaj zvočni posnetek.
Zraven lahko tudi zapoješ.
https://www.youtube.com/watch?v=rpZidZ9CDD8
Prilagam tudi notni zapis pesmice. Tisti, ki igrate kakšen inštrument,
lahko pesmico tudi zaigrate.

