TOREK, 21. 4. 2020
Danes bo sončen dan. Spet boš lahko užival/a na svežem zraku. Si se spomnil/a
zjutraj na merjenje temperature? PAZI: vsak dan meriš temperaturo, bereš in vadiš
poštevanko. Potem ne bo težav pri nobeni nalogi 😊. Ne pozabi na pijačo, malico in
počitek.

MATEMATIKA

To je zate
čisto lahko!

1. a.) USTNO ponovi večkratnike števila: 3, 6, 7, 9.
b.) PONOVI
polovica od 12 je ___
število 5 – 6 krat povečaj
četrtina od 16 je ___
število 9 – 3 krat zmanjšaj
petina od 20 je ____
število 12 – zmanjšaj za 4
tretjina od 18 je ____
število 15 – povečaj za 3
devetina od 18 je ____
število 10 – zmanjšaj 2 krat
c. ) PRETVORI
2 l = ____ dl
6 l = ___ dl
50 dl = ____ l
70 dl = ____ l
pol litra je ____ dl
1 l = ____ dl
2. Včeraj si spoznal/a, da ima v računih seštevanja in množenja prednost množenje.
Množenje lahko pobarvaš, obkrožiš ali podčrtaš ( da ne pozabiš).

3 · 6 + 3 = 18 + 3 = 21
3 · 6 + 3 = 21
3. PRIPRAVI karo zvezek, napiši Vaja in današnji datum.
Preriši sliko v zvezek in prepiši račun. PIŠI ZELO LEPO.
Nato prepiši spodnje račune in jih izračunaj. Lahko računaš na kratko. Podčrtaj
račun množenja ( z rdečo barvico).
7 · 8 + 9 = ___
6 · 6 + 5 = ___
8 + 9 · 2 = ___
3 + 7 · 7 = ___
7 · 6 + 9 = ___
5 + 5 · 8 = ___
4. Pripravi Zbirko vaj in reši naloge na strani 71.

SLOVENŠČINA, GUM, ŠPO
Živjo!
Kako ti je šlo
reševanje ugank
na str. 51?

REŠITVE:
1. čebela
2. slon
L=L

Tudi jaz sem
ga videla.

Videl sem levjega
zdravnika.

Videl: zapišem l,
izgovorim u
Uff!

1. Odpri DZ za slovenščino na str. 52 in preberi besedilo. Pomisli, kako se je obnašala
hčerka levinja. Si se ti tudi kdaj že tako vedel/la? Kaj so rekli starši?
2. Pripravi zvezek s pomožnimi črtami in napiši Vaja
datum
DZ 3. nal/ 52
3. PREPIŠI besedilo tako, da namesto levinje nastopa sinček levček. PAZI NA ZAPIS!
primer: Mati levinja in oče lev sta občudovala svojo hčerko levinjo.
Mati levinja in oče lev sta občudovala svojega sinčka levčka.
4. KO KONČAŠ ZAPIS, PA JE ŽE ČAS ZA MALICO. VZEMI KAKŠNO SADJE,
NATOČI SI PIJAČO IN UŽIVAJ. Nadihaj se svežega zraka, naredi nekaj
gimnastičnih vaj, kajti čakata te glasba in ples.
5. Nato lahko malo zapoješ. V zvezku poišči pesmice, ki so ti bile najbolj všeč. Lahko
ponoviš predlagane pesmice: ZAPOJ IN ZAPLEŠI:
Petelinček: https://www.youtube.com/watch?v=l0OGBjCpHGY
Čuki: KO ko ko: https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ
Pridne peričice: https://www.youtube.com/watch?v=oAkbPtJSlm4
Ob bistrem potoku: https://www.youtube.com/watch?v=eDQA4q7gxz4
Osliček gre v gozdiček: https://www.youtube.com/watch?v=E3t_3ywSSXI
Soki, soki: https://www.youtube.com/watch?v=8dCeh4t2ets
Ko si srečen: https://www.youtube.com/watch?v=rD2oXZgCr50
…..

6. Se spomniš pravljice o miškah, ki so pomagale
peku Mišmašu pri peki najboljšega kruha?

To smo bile me,
miške, v pekarni
Mišmaš.

Romana Krajnčan v pesmici prepeva o miški Maški,
ki ni pomagala peči kruha, ampak je padla v moko.
Ojoj! Kaj misliš, kaj se je zgodilo potem?
Poslušaj pesmico in se jo nauči. Prepiši ali nalepi besedilo v zvezek za glasbo.
https://www.youtube.com/watch?v=nG0Zc9WPtf4

SPOZNAVANJE OKOLJA
Pred velikonočnimi prazniki si v zvezek zapisal/a praznik – VELIKA NOČ in VELIKONOČNI
PONEDELJEK – dela prost dan (verski praznik)

Jutri bo dan Zemlje – ni dela prost dan
Se spomniš? Poznamo: verske, državne in osebne praznike.
Če pogledaš na koledar, boš opazil, da je v aprilu še en datum, ki je zapisan z rdečo barvo.
To je 27. april – dan upora proti okupatorju. To je državni praznik in dela prost dan.
Nato pa prideš po koledarju do 1. maja.
1. maj – praznik dela – mednarodni praznik. Mednarodni pomeni, da ga
praznujejo po veliko državah. V Sloveniji je za enkrat dela prost dan tudi
2. maj.
PREBERI, kako so praznovali običajno 1. maj v Sloveniji in kako ga še praznujemo tudi
sedaj (razen letos, ki ne bo praznovanj in druženj)
1. maj je postal v Sloveniji eden najbolj tradicionalnih praznikov in se je ohranil kot
državni praznik. Za prvomajska srečanja so delavci nosili v gumbnicah rdeče
nageljne. Postavljali so mlaje, ki so simbol drevesa svobode in s tem obujali tudi
nekatere narodne običaje. Na predvečer so po gričih zakurili kresove. Vse to se je
ohranilo do danes. Izobešene so zastave. Prva prvomajska praznovanja so se
začela z zbiranjem in s sprevodom delavcev skozi mesto, od koder so odšli na
bližnji prostor v naravi. Običajno po nekaterih mestih igra godba. Prvomajski
pikniki v naravi so še vedno priljubljeni, čeprav bolj v družinskem in prijateljskem
krogu.
(Vir: SPO)
Pripravi si zvezek za SPO . Kar boš zapisal/a v zvezek, je dobro, da večkrat ponoviš, da si
zapomniš!
Napiši naslov in prepiši v zvezek.
PRAZNIKI
PAZI NA ZAPIS!
Prazniki so : osebni,
verski,
državni.
27. april – dan upora proti okupatorju
1. maj – praznik dela
Na predvečer praznika kurijo kresove, postavljajo mlaje, izobesijo zastave, na praznik
zjutraj pa ponekod igra godba. Ponekod delijo tudi nageljne.
V zvezek nariši ali nalepi slike
Imena praznikov pišemo z malo začetnico,
se spomniš?

Miška Maška
(Romana Krajnčan)

Miška Maška, kratkodlaška
peku je rozine kradla,
pa je reva prenerodna,
v vrečo bele moke padla.
Vreča moke je globoka.
Miška Maška glasno joka:
Pomagajte!
Ves dan v vreči je ostala,
z mrakom pa trdno zaspala.
Pek pa je testo zamesil,
vrečo prazno je obesil.
Hitro po drva je stekel,
hlebčke dobre je zapekel.
Miška Maška kratkodlaška
zjutraj se je prebudila- oj
in iz hlebčka, hlebčka kruha,
svoje brke pomolila.

