PETEK, 24. 4. 2020
Pred nami je še zadnji delovni dan pred prvomajskimi počitnicami, ko se bomo lahko vsi skupaj spočili in
nabrali novih moči za zadnja dva meseca pouka. Upam, da se do konca šolskega leta še kaj vidimo v
šolskih klopeh. Sicer pa vam želim lepe prvomajske počitnice. Pazite nase in ostanite zdravi. V
ponedeljek, 4. maja pa spet nadaljujemo z učenjem na daljavo.

SLOVENŠČINA: PREVERIM SVOJE ZNANJE, 2. del (DZ, str. 65, 66)
Danes je pred tabo še 2. del preverjanja znanja. Preden se lotiš dela, si PREBERI POGOVOR NA STR. 64 med
dečkom in deklico, kjer boš ponovil, kaj vse smo se v tem sklopu naučili.
Nato reši naloge na str. 65 in 66.
3. NALOGA: izmisli si svoje primere slaščic in pijač, tako da boš tvoril iz 2 besed
PRIMER: čokoladna torta; borovničev sok
PONOVIM: ponovil/a boš predloge ter čigavo je kaj
PAZI PRI DOPOLNJEVANJU POVEDI: Najprej preberi poved v celoti, šele nato jo dopolni z manjkajočo
besedo.
PROSIM, ČE REŠENE NALOGE FOTOGRAFIRATE IN MI JIH POŠLJETE V PREGLED.

MATEMATIKA: ODŠTEVAM STOTICE
Če ti včerajšnja snov ni delala težav, tudi danes ne bi smelo biti težav.
ZAPIS V ZVEZEK:

ODŠTEVAM STOTICE

DATUM

8-5=3
8S - 5S = 3S
800 - 500 = 300
DZ, str. 28: Dobro si oglej primer v zgornjem okvirju. Nato reši 1., 2. in 3. nalogo.
Vadiš lahko še pod »čebelčkom«.

ŠPORT:
PODAJANJE IN LOVLJENJE ŽOGE V GIBANJU:
Vzemi žogo (katerokoli imaš doma) in povabi nekoga od družinskih članov, da se razgiba in zabava s teboj.
-

Najprej ponovi podajanje in lovljenje žoge na mestu.
Nato se sprehajajta naokrog in si podajajta žogo.
Ko ti to dobro gre, začnita s podajami v počasnem teku. Poskusita še hitreje.
Lahko šteješ, koliko podaj uspe. To pomeni, da žoga ne pade na tla.

Želim ti lepe počitnice, učiteljica Janja

Pošiljam ti še eno igro, s katero si lahko krajšate čas med počitnicami:

LIKOVNA UMETNOST: PLANET ZEMLJA JE V MOJIH ROKAH
Ker smo imeli v sredo naravoslovni dan ob DNEVU ZEMLJE, boš danes likovno ustvarjal/a na temo ZEMLJA
JE V MOJIH ROKAH.
V spletni učilnici najdeš priponko »knjigo« Zemlja je dobila vročino, ki jo nekateri že zelo dobro poznate,
nekateri pa jo boste spoznali danes. Branje si lahko razdeliš v več krajših delov ali pa prosiš starše, da
berete skupaj (en del ti, drugi del starši). Lahko si prihraniš za počitniško branje.

LIKOVNA NALOGA:
Izdelaj podoben likovni izdelek kot je na spodnji fotografiji. V pomoč ti je lahko pobarvanka Zemlje, lahko
pa jo izdelaš čisto po svoje. Nato obriši svoje dlani, obrise izreži in poljubno pobarvaj ter v vsak prstek
zapiši, kako bi ti skrbel za naš planet, če bi bil v tvojih rokah. Izdelke lahko fotografiraš in mi jih pošlješ.

