TOREK, 14. 4. 2020
SLOVENŠČINA
ZO/ 75, 76 , 3. in 4. naloga ZIMSKO VESELJE










Preberi besedilo o Samu in Špeli, ki sta se razveselila prvega snega. V besedilu sta
velikokrat zapisani veliki pisani črki, ki ju še ne poznamo.
Danes boš spoznal/a , kako se zapišeta veliki pisani s in š.
Po ustaljenem postopku, se preizkusi v zapisu novih črk.
Preberi imena pri 3. nalogi, na strani76.
Z rdečo barvico pobarvaj nove črke.
Prečrtaj vsiljivca.
V zvezek z barvico napiši naslov obeh novih črk.
Napiši vsake črke po eno vrstico.
Poišči in zapiši imena, priimke, kraje, države, reke,.. ki se začnejo z novima črkama.

Lahko uporabiš tudi te;
SONJA SLAVICA SAMO SAŠA SILVO SNEŽANA SELO SLOVENIJA SLOVAŠKA SAVA SEDEJ
ŠPELA ŠMEN ŠKOFLJICA ŠKRILJE ŠPANIJA ŠKOTSKA ŠKRLJ ŠUŠTAR ŠVIGELJ ŠIFRER


Pazi na estetski in čitljiv zapis.

MATEMATIKA
DU/ 33, 34 ODŠTEVAMO DO 100


Pri 12. nalogi, na strani, prikaži in izračunaj. DE – D = DE

77 – 60 = na stotičku poišči 77 in pojdi šest navzgor,
63 – 40 = na stotičku poišči 63 in pojdi štiri navzgor,
98 – 20 0 na stotičku poišči 98 in pojdi za dva polja navzgor,


Pri 13. nalogi pa se boš srečal/a z drugačnimi računi in sicer DE – DE = DE

Račun 67 – 25 = lahko izračunaš na dva načina;
1. NAČIN; 67 – 20 = 47 in 47 – 5 = 42, to pomeni da od danega števila najprej
odšteješ desetice tako, da greš s prstkom po stotičku navzgor in nato v levo odšteješ
še enice.
2. NAČIN; od 67 najprej odšteješ enice in greš za pet v levo, prideš na 62, potem pa greš
s prstkom na stotičku dva gor in prideš na 42.
Po nekaj računih, ti bo jasno, katerii način računanja ti bolj odgovarja. Oba sta pravilna,
odločitev je tvoja. Nekaj časa delaj s stotičkom, da ti bo lažje, kasneje poizkusi brez njega.




Izračunaj račune 14. naloge in rezultat pobarvaj.
Dopolni račune na šotoru, sodčku in štoru.
S tremi števili sestavi štiri račune ( dva računa seštevanja in dva računa odštevanja ).

SPOZNAVANJE OKOLJA
POKRAJINE












Zadnjič si v DZ iskal/a elemente pokrajine.
Še enkrat si ji preberi in oglej.
V veliki brezčrtni zvezek, na dve prazni strani, z barvico napiši naslov POKRAJINE.
Oblikuj lep miselni vzorec tako, da v obliki petih sončnih žarkov nanizaš glavne
elemente pokrajin in k vsaki dopišeš nekaj besed.
oblikovanost površja; ravnina, grič, hrib, gora, skale
naselja; vas, mesto
vode; potok, reka, jezero, slap, morje,
ceste; pot, cesta, avtocesta.
rastlinstvo; gozd, travnik, polje
Miselni vzorec popestriš z risanjem ali pa lepljenjem sličic.
Vesela bom, če mi ga pošlješ na vpogled, ker vem, da ti bo uspel.

