TOREK, 5. 5. 2020
Kako ti je šla včerajšnja »na glavo postavljena« naloga pri slovenščini? 😊 A ni bilo
smešno? Si predstavljaš, da bi kombi tekel za tabo, ker zamujaš? 😊 Ali pa da bi
poštevanka vadila tebe 😊. Narobe svet, a ne? Preberi si današnja navodila.

MATEMATIKA
1. Najprej s pomočjo rešitev preglej včerajšnji učni list, ki si ga rešil pri matematiki. Naredi , če
je naloga pravilna in popravi, kar si naredil/a narobe.
2. Ustno reši naslednje račune:
50 : 5 = ____
36 : 6 = _____
15 : 3 = ____
81 : 9 = ____
54 : 6 = ____
8 : 2 = _____
49 : 7 = ____
40 : 8 = ____
3. A bi lahko delil naslednji račun? 15 : 4 = ?
4. Danes boš spoznal/a, da lahko delimo tudi takšne račune, kot je zgornji 15 : 4. Razlago si boš
najprej ogledal/a in dobro poslušal/a na naslednji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=Ut-hbkNsRqk

5. Spoznal/a si, da lahko delimo tudi z ostankom. Nekaj nalog te čaka v DZ na str. 68. Dobro si
preberi navodila in jih reši.
6. Sedaj odpri karo zvezek in napiši naslov DELIMO, NEKAJ OSTANE ter današnji datum.
Preriši in prepiši spodnjo tabelsko sliko:
Če ti je težko, si
lahko pomagaš z
večkratniki, kot si
videl/a v videu.

7. Sedaj v karo zvezek prepiši še spodnje račune in jih izračunaj. Pazi, saj imajo ostanek, katerega
moraš zapisati. Računom napiši tudi preizkus.
15 : 4 =
22 : 5 =

17: 2 =
28 : 9 =

45 : 8 =
51 : 7 =

92 : 10 =
25 : 3 =

Ne pozabi
naloge v Moji
matematiki!

Jaz letim, kot
avion…..la la la
la la.

SLOVENŠČINA
Preden se lotiš naloge pri slovenščini, malo pretegni svoje mišice.
Lahko zaplešeš z učiteljico Lauro 😊 https://www.youtube.com/watch?v=0r2ylE604f4
1. V kvadratu črk poišči naslednje besede: STORŽ, MOŽ, JEŽ, LAŽ, ŽILA, PRIMOŽ,
DEŽ, MROŽ, UTEŽ, POLŽ. Ostale so ti 4 črke.
Katero ime lahko iz njih sestaviš?
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2. Si opazil/a, da so zgornje besede zapisane s črko Ž, ki nam velikokrat povzroča težave?
Besedam, ki se drugače izgovorijo, kot zapišejo, rečemo BESEDE NAGAJIVKE.
Spomni se, kako si pomagaš pri zapisu besed nagajivk.
Naprimer beseda NOŽ.
 Kako jo izgovorim ali preberem? Tako, da na koncu slišim Š (noš).
 Kako jo zapišem? Tako, da na koncu napišem Ž (nož).
 Kako si pomagam, da bo prav napisano?
Pomagam si z besedo NI ali s številko 2.
NI noža ali
dva noža

Kako NI ježa, če
sva pa tukaj kar
dva?

Poglejmo še primer besede JEŽ.
 Kako jo izgovorim ali preberem? JEŠ.
 Kako jo zapišem? JEŽ
 Kako si pomagam? NI JEŽA ali DVA JEŽA
3. Odpri DZ za SLJ na str. 55 in reši 7. nalogo. Preberi navodilo. Črko Ž v vseh besedah zapiši z
rdečo OŠILJENO barvico.
4. Nadaljuj z reševanjem na str. 56. Reši 8. in 9. nalogo. Pri 9. nalogi se potrudi pri zapisu in
oblikovanju daljših povedi.

SPOZNAVANJE OKOLJA



Danes boš utrdil/a znanje. Preberi vprašanja, ki sem ti jih poslala in nanje ustno odgovori. Če
odgovora ne veš, pobrskaj v zvezku ali v učbeniku, delovnem zvezku in najdi odgovor.
List z vprašanji prilepi v zvezek za okolje.

ŠPORT
1. Pri športu bodi zunaj, saj je napovedano lepo vreme.
2. Danes si že zaplesal z učiteljico Lauro. Poglej si še en posnetek in poskusi narediti naloge za
naskok na švedsko skrinjo. Naloge je možno delati notri ali zunaj.
https://www.youtube.com/watch?v=Xyvds9S506A&t=16s

Me lahko ujameš?

