ČETRTEK, 26. 3.
MATEMATIKA
SIMETRIJA
Najprej nekaj nalog za utrjevanje znanja:


Ponovi poštevanko (če imaš možnost, naj ti starši narekujejo 10 računov množenja in deset
deljenja, ti pa rezultate zapiši v zvezek)



Pisno izračunaj naslednje račune: 573×9, 705×8, 20×152, 2689×3, 4432×7



Nariši kvadrat, ki ima stranico a dolgo 5 cm. Označi oglišča in stranice.



Nariši tri pare skladnih likov in jih pobarvaj.

Obrni se proti enemu od družinskih članov in opazuj njegov obraz (oči, ušesa, materina znamenja,
oblika obrvi …). Ali je obraz simetričen?
Nekaj je simetrično takrat, ko se dva dela celote, razpolovljene po sredini, natanko prekrivata.
Naredi še en poskus. Odpri dlani in ugotovi, če sta simetrični. Poišči čim več, tudi minimalnih, razlik.

Navidezna črta, ki razpolavlja, ni nujno samo navpična, ampak je lahko tudi vodoravna ali poševna. En
predmet, slika ali lik lahko ima tudi več takšnih črt – simetral.
Oglej si primere simetrije v DZ na strani 64. Natančno preberi besedila v rumenih poljih.
Samostojno reši naloge v DZ na strani 65 in 66.

SLOVENŠČINA
NA KAJ MORAMO PAZITI, KADAR NAŠTEVAMO
Potek dela:
Reši naloge v DZStr. 64, 65, 66, 67
Pomisli, katera ločila že poznaš. Kaj pa vejica? Ali je vejica ločilo, ki stoji na koncu ali na sredi povedi?
Razmisli.
 Kadar kaj naštevamo, napišemo vejico.
 Vejico pišemo sredi povedi. Besedo za njo pišemo z malo začetnico.

DODATNA NALOGA
Starš bere povedi. Otrok šteje, koliko vejic je slišal. Na koncu preverite rešitve.
a) Lastovica pogosto gnezdi v hlevih, zapuščenih kmečkih hišah, lopah, pod mostovi in pod strehami.
b) Ostržek je majhne postave in je narejen iz lesa.
c) Čarodej pri svojem delu uporablja čarovniško palico, klobuk in različne barvne rute.
č) Čevljar obutev očisti, popravi napake in zlošči.
d) V nahrbtnik si je zložil hrano, rezervna oblačila in kompas.
e) Gozdar podira drevesa, jih klesti, žaga in opravlja druga gozdno varstvena dela.
f) Po navadi je oblečena v dolgo črno krilo, rdečo bluzo in pleten telovnik.

ŠPORT
Z ozirom, da je v tem času vreme zimsko, se toplo obleci in na zrak. Hodi, teci, hodi, teci... ( približno
20 min), vmes opravi raztezne vaje. Potem pa hitro na toplo in nadaljuj:
Planet tv Svetovni prvak s kavča: 2. trening:
- opravi vaje kardio ( vaje za srčno - žilni sistem)
- poljubno izberi še dve vaji iz dela trebušnjaki
Lp, učitelj Bojan

LIKOVNA UMETNOST
Včeraj je bil materinski dan. Upam, da si poskrbel za to, da je imela tvoja mami lep in čim manj
naporen dan.
Danes boš narisal risbo ali naslikal sliko svoje mami. Izbereš lahko poljubno tehniko in materiale.
Potrudi se, saj boš risbo ali sliko podaril mamici in ji pokazal, da jo imaš vsak dan neizmerno rad.
Če želiš, lahko fotografije svojega izdelka deliš z mano tako, da mi jih pošlješ (pri tem naj ti pomagajo
starši) na moj e-naslov.

