TOREK, 31. 3. 2020
ŠPORT
Sprehod v naravi. Vmes izvedi 7 minut teka.
Poišči lep kotiček in tam opravi nekaj gimnastičnih vaj (razgibaj roke, trup in noge).
Ko se vrneš s sprehoda, poišči igralno kocko in se igrajte igro, ki je opisana spodaj. Veliko zabave!

MATEMATIKA: PONOVIM, DZ, str. 7
Ne pozabi na tabelo s poštevanko.
DZ 7/1.naloga: 1. stolpec kock računaj od spodaj navzgor; ostale 3 lahko začneš zgoraj in ODŠTEVAŠ; npr: 99 - 43
DZ 7/2.naloga: ne bi smelo biti težav 😊
DZ 7/3. naloga: izberi 3 naloge ter jih reši v zvezek za MAT; zapiši VAJA in DATUM

SLOVENŠČINA: SKRB ZA ZDRAVJE - HRANA, DZ, str. 55
Najprej besedilo 2x GLASNO PREBERI. Pri branju upošteva INTONACIJO (vejica - glas gor, pika - glas dol). Nato
USTNO ODGOVORI na vprašanja. Pazi, da tvoriš odgovore v celih povedih.
* Kdor želi, lahko dogovore zapiše v zvezek Pisanček.

SPOZNAVANJE OKOLJA: ORIENTACIJA
Za to nalogo boš morda potreboval nekoliko pomoči staršev. Če bo vreme slabo, lahko počakaš na lepši dan, ko bo
sončno. V zvezku si vseeno pripravi risbo kot je zapisano spodaj.
Zunaj opazuj, kje zjutraj VZHAJA SONCE. Tam je VZHOD.
Ti se moraš postaviti tako, da bo vzhod na TVOJI DESNI STRANI.
Nato poglej PRED SABO, tam je SEVER. Določi, kaj je na SEVERU.
Nato poglej, kaj je ZA TABO, tam je JUG. Določi, kaj je na JUGU.

Nato poglej na DESNO, kjer je VZHOD. Določi, kaj je na VZHODU.
Nato poglej še LEVO, kjer je ZAHOD. Določi, kaj je na ZAHODU.

Vrni se v hišo in v zvezek napiši:

VAJA

DATUM

Na sredino lista nariši svojo hišo. Potem pa zapiši, kaj si videl/a na S (zgoraj), J (spodaj), V (desno), Z (levo).

GLASBENA UMETNOST

Vsi poznamo pesmico KUŽA PAZI. Lahko jo zapoješ ob posnetku. https://www.youtube.com/watch?v=jeDq3yrq03Y
Pojdi na interaktivno gradivo lilibi.si in odpri UČBENIK za GLASBENO UMETNOST, kjer si na str. 31 oglej zapis pesmi
KUŽA PAZI. Zraven jo zapoj in opazuj, kje so narisani modri krogci. Ob petju s prsti potuj po krogcih.
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3GUMUC&pages=31&layout=single
S tem si ponazoril MELODIJO PESMI, ker si se premikal po krogcih, ki so na različnih višinah. To so različni TONI.

V zvezek za glasbeno umetnost zapiši naslov: PESEM IMA MELODIJO

DATUM

Prepiši spodnji zapis pesmice in ga dokončaj. Pomagaj si z učbenikom, str. 31. PAZI NA VIŠINO KROGCEV. VSI KROGCI
NAJ BODO ENAKO VELIKI.

ZAPIŠI: Melodijo ponazarjajo krogci, ki so na različnih višinah. To so različni TONI.

Pod zapisom pesmi, napiši ali je pesem ljudska ali umetna. Kako to veš?

REŠITEV preberi od desne proti levi 😉:
.Bitenc Janez napisal je jo ker, umetna je Pesem

Lepo bodi in lep pozdrav od učiteljica Andreje.
Rešitve za MAT in SLJ so priložene spodaj.

REŠITVE MAT, DZ, str. 7

REŠITVE SLOVENŠČINA (DZ, str. 55/1. naloga)

