Naloge po urniku za četrtek, 23. 4. 2020

SLOVENŠČINA
Četrtek, 23. 4. 2020
Obravnava male in velike pisane črke b, B:
Poglejte si video posnetek zapisa male in velike pisane črk b, B.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b/kakonapisemo-to-crko
1. Starši napišite malo in veliko pisano črko b, B v otrokov vadbeni zvezek
(pomembna je poteznost, ki je prikazana na spodnjih učnih listih). Dano črko
otrok s svinčnikom nekajkrat zapiše, doda lahko tudi besede z že obravnavanimi
črkami.
2. Ko opraviš zgoraj opisano nalogo, v zvezek »pisanček« napiši Vaja in datum
in nato prepiši črke in besede (celo vrstico) s spodnjega učnega lista. Piši le z
nalivnim peresom, pri delu bodi natančen/natančna.

3. Naslednje povedi prepiši s pisanimi črkami. Pazi na pravilno vezavo in veliko
začetnico.
Žabe so v ribniku.
Brina živi v Brestanici.
Balon leti visoko v nebo.

S PO Z NAVAN J E

O K O LJA

Četrtek, 23. 4. 2020
Onesnaževanje:

Oglej si spodnjo sličico in se s starši pogovori o onesnaževanju. Pogovor ob
fotografijah (spodnji učni list):
1. Kdo ali kaj so onesnaževalci na fotografiji?
2. Kaj vse onesnažujejo?
3. Kakšne posledice čutimo ljudje?
4. Kakšne so posledice onesnaževanja v naravi?
5. Ali bi lahko preprečili onesnaževanje?
6. Kaj pomeni znak na sredini?

Odpri zvezek »okoljček« in z rdečo barvico napiši naslov Onesnaževanje ter
datum. Prepiši zgornje besedilo (svetlo modra pisava). Preriši eno od zgornjih
sličic (če imaš možnost, sličice natisni).

MAT E MAT I KA
Četrtek, 23. 4. 2020
Seštevam dvomestna števila do 100:
Tudi danes bomo nadaljevali s seštevanjem dvomestnih števil do 100. Dobro si
oglej spodnjo sličico, kjer je slikovno prikazano, kako razcepiš drugi seštevanec.
PRIMER 1: Zapisala sem račun in ga izračunala na daljši način.
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26 + 13 = 26 +10 + 3 = 36 + 3 = 39
PRIMER 2: Poskusi sam/a zapisati račun glede na slikovni prikaz.

Račun:_____________________________________________________________

Sedaj pa odpri zvezek »računček« in napiši Vaja ter datum. Zgornja dva
primera preriši/prepiši v zvezek ali natisni in list prilepi v zvezek.
Nato spodnje račune prepiši v zvezek, med njimi izpusti dve vrstici, da boš imel/
a dovolj prostora za »repke«. Če ti je lažje, si pomagaj s paličicami/snopki in ne
obupaj, če prvih nekaj računov ne boš razumel/a. Račune izračunaj na daljši
način, kot je prikazano zgoraj (PRIMER 1).
Ker vaja, dela mojstra in dobrega matematika, kar veselo na delo!

35 + 44 =
57 + 21 =
32 + 26 =
71 + 18 =

LIKOVNA

UMETNOST

Četrtek, 23. 4. 2020
Ustvarjanje/peka:
Tudi danes bo likovna umetnost obarvana sladko. Danes ali v dneh, ki so pred
teboj oz. ko boste v vaši družini imeli čas za peko, speci sladico, za katero ti
prilagam recept.

Kakavova torta
Sestavine
150 g moke
50 g kakava
250 g sladkorja
5 jajc
1 vrečka vanilijevega sladkorja
1 zavitek suhega kvasa
ščepec soli
_________________
sladkor v prahu
2 dl sladke smetane
Priprava
■ Pečico segrejemo na 180 °C.
■ V kotličku penasto umešamo rumenjake, 220 gramov sladkorja in nekaj
kapljic tople vode. Med nenehnim mešanjem dodamo ščepec soli in vanilijev
sladkor, nato pa na vse skupaj presejemo moko, kakav in kvas.
■ Beljake skupaj s preostalim sladkorjem stepemo v čvrst beljakov sneg.
■ Okrogel tortni model namažemo z maslom in potresemo z moko. Vanj
nalijemo testo, potem pa model za 40 minut postavimo v segreto pečico.
■ Pečeno torto vzamemo iz pečice. Najprej jo nekoliko ohladimo, potem pa jo
vzamemo iz modela.
■ Sladko smetano čvrsto stepemo.
Serviranje

Ohlajeno torto potresemo s sladkorjem v prahu, potem pa jo narežemo in
ponudimo s stepeno sladko smetano.
DOBER TEK!

