TOREK, 31. 3. 2020
SLOVENŠČINA
ZO/65 GREMO VEN
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Glasno preberi slikopis.
Ustno obnovi zgodbo.
Ali se je kaj podobnega že zgodilo v tvojem razredu?
Razmisli, kam ste šli, kaj ste se učili, opazovali?
Z rdečo barvico podčrtaj, kaj je rekla učiteljica.
V zvezek napiši naslov Gremo ven!
Prepiši prvih pet povedi, tako, da sličice ubesediš.
Piši s pisanimi črkami in nalivnim peresom.
Pazi na veliko začetnico in ločila.
Ne pozabi na čitljivost in estetski izgled izdelka.

MATEMATIKA
DU/27, ZV/51, 6. naloga SEŠTEVAMO DO 100 BREZ PREHODA, DE+DE=DE
V DU na strani 27, si dobro oglej in povej, kako računata sošolca.
Račun 34+25=59, lahko izračunam na dva načina;
 34+20=54 54+5=59 (najprej prištejem D in nato dodam E, grem na stotičku dol in
desno )
 34+5=39
39+20=59 ( najprej k številu prištejem E in dodam D, grem na stotičku
desno in dol
o Izračunaj račune 12. naloge.
o Reši nalogi z besedilom, sestavi ustrezen račun.
o Dopolni odgovor.
o Reši še 6. nalogo v ZV
o Računaj na način, ki ti je najlažji.
Na začetku uporabi stotiček , kasneje poizkusi brez njega.
SPOZNAVANJE OKOLJA ( 2 URI )
POTUJEMO
Učbenik Okolje in jaz 2 str. 30,31 in DZ/26
Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo POTOVANJE?
Kam vse potuješ ti? ( na morje, k dedku in babici, v drugo državo,.. )
S čim vse lahko potujemo? ( osebni avto, avtobus, vlak, letalo, ladja,.. )
Ali tudi ti potuješ? S čim se voziš največkrat?
Katere vrste prometa poznaš? ( kopenski, vodni, zračni )

Ali veš, kaj je zasebno in kaj javno prevozno sredstvo?
Med javnimi prevoznimi sredstvi največkrat uporabljaš šolski kombi in občasno šolski
avtobus. Tu moramo upoštevati določena pravila za varno vožnjo;
Napisi in znaki na vozilu ali v njem nas opozarjajo na ustrezno obnašanje med vožnjo.
-

Javno vozilo ima vozni red, ki ga moramo upoštevati.
Javno prevozno sredstvo vozi usposobljen voznik/ca, ki ga moramo spoštovati in
ubogati.
Vozijo po ustaljeni poti in vstavljajo le na določenih mestih.

V DZ na strni 26pozorno preberi vozne rede posameznih številk avtobusov.
S katerim avtobusom se lahko pelje Lučka, ki gre iz Ljubljane v Maribor?
S katerim avtobusom se lahko pelje Gregor,, ki gre iz Ljubljane v Gornjo Radgono?
S katerim avtobusom se lahko peljeta skupaj?
Obkroži ustrezne odgovore. (Lučka z rdečo barvico, Gregor z zeleno, oba skupaj pa z modro
barvico, na posameznih številkah odhodov).
S kljukico označi, kaj od naštetega, lahko Lučka ali pa ti lahko počneš med vožnjo;
-

Posluša glasbo.
Pleše.
Se pogovarja.
Bere.
Spi.
Meče odpadke na tla.
Se sprehaja.
Gre na stranišče. ( le v javnih vozilih )
Gleda televizijo. ( le v javnih vozilih )

