TOREK, 7. 4. 2020
SLOVENŠČINA
ZO/ 71 DAN ZA POSPRAVLJANJE (nadaljevanje )









V ZO na strani 69, še enkrat preberi besedilo z naslovom dan za pospravljanje.
Pri 5. nalogi na strani 71, najprej preberi vsa vprašanja in ustno odgovori nanje.
Odgovore napiši v zvezek. Pazi na veliko začetnico in ločila.
Smiselno dopolni besedilo 6. nalog z besedami iz okvirčkov.
S pisanimi črkami ga prepiši v zvezek.
Uredi vrstni red besed v povedih, v 7. nalogi. ( vrstni red besed si označi s številkami )
Dodaj veliko začetnico in piko. Ene velike začetnice še ne znaš, tisto zapiši kar veliko tiskano )
Povedi prepiši v zvezek.

Danes je kar veliko pisnega dela, ampak verjamem, da ti bo šlo dobro od rok.
Ne pozabi na lep, čitljiv zapis, če se pa zmotiš, pa veš kaj storiš.
MATEMATIKA
DU/ 32 NALOGE Z BESEDILOM




Pozorno preberi vsako besedilno nalogo.
Po drugem branju si obkroži bistvene podatke in podčrtaj vprašanje.
Zapiši ustrezen odgovor.

Ločiti moraš med pojmoma;
-

vstopiti v avtobus, torej bo tam več potnikov in katera računska operacija?
Izstopiti iz avtobusa, torej bo manj potnikov in katera računska operacija?
Če odtrgamo rože na gredici, jih je potem manj, za katero računsko operacijo gre?

Poznaš dve računski operaciji;
-

SEŠTEVANJE IN ZNAK PLUS,
ODŠTEVANJE IN ZNAK MINUS

Uspešno reševanje ti želim.
SPOZNAVANJE OKOLJA ( 2 uri )
DZ7 28, 29









POKRAJINE

Oglej si sliko in besede, ki označujejo dele pokrajin, poveži z ustrezno piko.
Razmišljaj o sledečih pojmih; HRIB, POLJE, REKA, CESTA, VAS, GOZD, GORA
Pri 2. nalogi na strani 29, pa ugotovi, kaj od naštetega je na fotografiji.
Seznanil/a se boš še z novimi elementi pokrajine; MORJE, JEZERO, REKA, POTOK, POLJE,
TRAVNIK, GOZD, SKALE, GORA, HRIB, GRIČ, MESTO, VAS, POT, CESTA, AVTOCESTA
Izpolni še 3. nalogo;
Napiši, kje si doma.
Napiši, kako se imenuje bližnja vas.
Kako se imenuje najbližja reka. ( mi imamo bolj potoke )

Spomni se, kam smo se povzpeli s sošolci. ( tam smo pri eni babici jedli dobre flancate ).

