TOREK, 14. 4. 2020
ŠPORT
Sprehod in tek v naravi; med sprehodom najmanj 8 minut teci.
Ko se vrneš s sprehoda, izvedi vaje (glej sliko).

MATEMATIKA: ŠTEVILA DO 1000, utrjevanje
Najprej sem posnela primere vaj, kako utrjujemo števila do 1000. Oglej si PRIMERE VAJ OB PREDSTAVITVI,
ki jo najdeš v spletni učilnici. Posnetek si lahko ogledaš večkrat.
Pod navodili za delo imaš pripravljen PLAKAT »TISOČIČEK«. Če imaš možnost, ga natisni. Sicer si ga prepiši
na večji list.
Danes boš pri nekaterih vajah potreboval/a starše, da te bodo poslušali, če prav šteješ, narekovali nekaj
števil in opazovali, če pravilno zapisuješ števila OD LEVE PROTI DESNI.
Naloge zapisuj v zvezek za MAT. Napiši VAJA in DATUM.

1. GLASNO ŠTEJ: od 195 do 205; od 275 do 285; od 360 do 370;
2. PREBERI ZAPISANA števila in na plakatu pokaži, KJE SE NAHAJAJO: 937, 384, 516, 642, 302.
3. STARŠI TI NAJ NAREKUJEJO 5 ŠTEVIL, TI JIH ZAPIŠI V ZVEZEK.
4. Števila, ki si zapisal v prejšnji nalogi UREDI PO VELIKOSTI OD NAJMANJŠEGA DO NAJVEČJEGA.
5. Ugotovi ZAPOREDJE ŠTEVIL ter nadaljuj z zapisom (lahko si pomagaš s plakatom):
500, 510, 520, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______
300, 350, 400, _____, ______, ______, ______, ______, _______, ______, ______
1000, 800, ______, ______, ______, ______

6. V zvezek preriši tabelo ter jo dopolni.
P

Š
505

N

600
389
735
899
Podobne naloge najdeš na naslednji povezavi:
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1wagdp8y1psfo

Danes vas prosim, da mi v spletno učilnico ali preko sporočila v easistentu ZAPIŠETE, KAKO VAM JE ŠLO.
Katere naloge so vam lahke in kje imate težave?

ŠTEVILA DO 1000

SLOVENŠČINA: Josip Stritar: ŽABJA SVATBA (berilo, str. 106)
Spomladanski meseci privabijo na plano tudi žabe. Danes boš prebral/a pesem o žabah, ki so se znašle na
svatbi. Kaj je že svatba? Če ne veš, si lahko pomagaš s spletom fran.si ali pa preprosto vprašaš starše.
Pesem najdeš v berilu, str. 106. Po branju USTNO odgovori na vprašanja v berilu v modrem okencu.
V zvezek Pisanček zapiši naslov: Josip Stritar: ŽABJA SVATBA
ŠTEVILO KITIC:
ŠTEVILO VERZOV V KITICI:
RIME:

SPOZNAVANJE OKOLJA: NEVARNI ODPADKI
V prejšnjem tednu si se sprehodil/a do ekološkega otoka in si ogledal/a zabojnike. Tako je pravilno, da
ločujemo odpadke. Danes pa boš spoznal/a NEVARNE ODPADKE.
Za začetek si oglej filmček v 2 delih na naslednjih povezavah:
https://www.youtube.com/watch?v=ynglgNuzTkU

V zvezek za SPO napiši naslov:

https://www.youtube.com/watch?v=0DQ4STS31kw

NEVARNI ODPADKI

DATUM

PRERIŠI spodnje znake ter k vsakemu znaku zapiši ustrezen pomen.
EKSPLOZIVNO (lahko eksplodira)

STRUPENO

VNETLJIVO (hitro zagori)

JEDKO (razjeda ali »razžre«)

OKOLJU NEVARNO

ZDRAVJU NEVARNO

Zagotovo najdeš doma v kopalnici, kleti ali kje drugje kakšna čistila, gnojila, zdravila, ki imajo na
embalaži narisane posebne znake. Vse to je potrebno uporabljati zelo pazljivo.

GLASBENA UMETNOST: ŽABJA SVATBA
Pesem Žabja svatba je tudi uglasbljena. Najdeš jo v deželi lilibi.si, Mestni trg, Glasbena umetnost, Pesmi
pod naslovom »Zadnja« svatba – spodnja povezava. Prisluhni in zraven zapoj. Lahko jo ponoviš večkrat.
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice

V zvezek za GUM napiši naslov ŽABJA SVATBA in jo ilustriraj.

Rešitve za SLJ prilagam spodaj.

STOP!
REŠITVE NALOG LAHKO POGLEDAŠ SAMO OB PRISOTNOSTI STARŠEV, KO KONČAŠ Z DELOM!
REŠITVE SLOVENŠČINE:

Josip Stritar: ŽABJA SVATBA
ŠTEVILO KITIC: 5
ŠTEVILO VERZOV: 4
RIME: imele – pele; mlak – kvak; mlada – rada; dolgokrak – kvak; nevesto – dvesto; svak – kvak; zavrte se –
trese; mrak – kvak; poslušali – spali; tak - kvak

