Navodila za sredo, 25.3.2020:
SLJ: Zanimivosti o živalih
Danes boš prebral/a besedilo o živalih in njihovih zanimivostih. Besedilo poišči v delovnem
zvezku za SLOVENŠČINO na strani 30.
1. Glasno preberi besedilo dvakrat.
2. Tiho preberi besedilo enkrat.
3. Na strani 31, preberi vprašanja, na katera boš moral/a odgovoriti. Napisal/a boš samo
pomembni podatek, ne cele povedi. Podatek najprej poišči v besedilu in ga podčrtaj z
rdečo barvico.
4. Izberi si eno žival in staršem/sestri/bratu opiši njeno zanimivost, ki ti je bila najbolj všeč.
SLJ: Izobraževalna oddaja IZODROM
Ob 9.10 si na televiziji SLO 1 oglej oddajo IZODROM, kjer bo današnja tema človeška ribica. Po
oddaji nekomu v družini povej, katera zanimivost o človeški ribici ti je bila najbolj všeč. Kdor želi
in zmore več, pa lahko v zvezek s pomožno črto, kakšno zanimivost o človeški ribici tudi napiše.
Če si oddajo zamudil/a, si jo lahko ogledaš tudi v arhivu na https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodromposebna-oddaja-za-otroke/174679344
SPO: ORODJA IN STROJI (naslov napiši v zvezek)
Če imaš doma učbenik SPO, preberi in si oglej strani 72 zgoraj in 73 zgoraj.
Če ga pa nimaš, pa klikni na povezavo: https://www.ucimte.com/ 72
Delo z učbenikom (U/72 zgoraj)
- Natančno si oglej fotografije strojev in preberi besedilo.
Delo z učbenikom (U/73 zgoraj)
- Natančno si oglej ogledajo fotografije orodij in preberi besedilo.
-

Ustno odgovori na vprašanje pri pikapolonici na strani 73.

-

V zvezek ali na list nariši ali napiši miselni vzorec orodij in strojev.

ORODJA

ORODJA IN
STROJI

STROJI

MAT: Seštevam do 100 (DE+E=DE)
Upam, da si včeraj uspešno rešil-a vse naloge. Danes boš nadaljeval z delom v delovnem zvezku,
vendar pozor, na začetku ponovi, kar že veš.
Pri računanju si lahko pomagaš na več načinov:
 Lahko si račun ponazoriš s konkretnim materialom npr.
24+3=
Nastaviš si: 2 stolpca (kupčka fižolčkov, koruze po deset, škatlo od jajc…) in
4 posamezne kocke (fižolčke, koruze…) nato še dodaš 3.
Kaj imaš?

 ●●●● ●●●
24
+ 4 =
Koliko imaš skupaj D (2) in koliko E (7). K računu zapišeš rezultat.

24+3=27





Lahko si rišeš palčke za desetice (D  ) in pike za enice (E ●). Tako kot je zapisano v
zgornjem primeru.
Lahko si pomagaš s stotičnim kvadratom. Pojdi na polje 24, nato pojdi 3 polja desno. Kam si
prišel? (27)
Lahko računaš na pamet, morda pa preštevaš prstke.

DZ str. 65, nal.9
Poskusi čim bolj samostojno izračunat račune. Pomagaj si z enim od zgoraj naštetih načinov –
kateri je tebi najbolj všeč.
DZ str.65, nal. 10, 11
Tudi pri teh dveh nalogah računaj čim bolj samostojno.
DZ str.66, nal. 12
Še malo računanja, hitro na delo, le vaja dela mojstra.
DZ str.66, nal 13, 14
Natančno preberi nalogi z besedilom. Razmisli, kaj lahko iz danih podatkov izračunaš. Zapiši to.
Nato zapiši še ustrezen račun in odgovor.
Srečno in če je možno, naj ti rešitve pregledajo starši.

Od tu naprej samo za UČENCE in njihove OČETE!
Dragi učenci!
Danes vaša mamica praznuje. Pa saj to ni potrebno učiteljicam zapisati. Verjamem, da veste.
Želimo pa te opomniti, da mamici pripraviš drobno presenečenje. Zapoješ pesmico, pokloniš en
veeeeelllliiiikkkk objem. Morda doma z očkom pripravita čajanko.
Nekateri ste pravi umetniki in ustvarjalci. Če imaš doma material, lahko pripraviš voščilnico in
vanjo vpišeš kakšno lepo misel.

Mamica moja, v naročje me vzemi,
nežno in toplo me k sebi prižemi.
Naj bo tvoj praznik le s srečo pretkan,
naj vsak dan za naju mamic bo dan!

Zvončki so zate, tudi marjetke.
Vzemi še mene v šopek med cvetke.
Primi za lička me, pa me poljubi,
jaz bom pa tebe, ne boš ne na zgubi.
Pet, šest poljubčkov,
petkrat, šestkrat, še več če želiš,
mamica moja, zakaj se smejiš.

