Pozdravljeni dragi moj učenec/ka!
Kako si? Si navdušen nad učenjem na daljavo?
Sigurna sem, da ti je včeraj uspelo narediti vse naloge, ki sem jih poslala. Tako, da
danes gremo po urniku naprej.
Nikakor ne pozabi na odmore med učenjem, na igro, na gibanje na svežem zraku….
Danes nas čaka SLO, MAT, SPO, GUM, ne pozabite pa še na uro TJN.

SLO – danes bo tvoje delo nadaljevanje včerajšnje ure.
SLOVENŠČINA
Posnetek na
internetu

Včeraj si prebral/a odlomek pravljice Moj
dežnik je lahko balon, ki je v Berilu 3.
Ker pa žal ni cele pravljice v Berilu ti
pripenjam povezavo na kateri poslušaj
pravljico:
Pravljica: Moj dežnik je lahko balon (Ela
Peroci)
Po pozornem poslušanju sem ti pripravila
miselno shemo katero prepiši in izpolni v
slovenski zvezek.

Miselno shemo dopolni in prepiši v zvezek za slovenščino.
KRAJ
DOGAJANJA:
AVTOR:

GLAVNE
OSEBE:

MOJ DEŽNIK JE
LAHKO BALON
1. Srečal si Jelko z rumenim dežnikom. Povabila te je na potovanje. Vajino
druženje napiši v obliki kratke pravljične dogodivščine.

V kolikor ti je uspelo rešiti celotno nalogo si sigurno sedaj zaslužiš malico, kratek
odmor za rekreacijo, ali kakšen ples ob dobri glasbi.
Sedaj pa te čaka MAT danes boš potreboval/a le matematični zvezek. Upam, da
ti je včeraj uspelo izračunati manjkajoče naloge in si dobil/a za pravilnost velik
objem staršev.

Naloge prepiši v zvezek in jih reši tako kot smo to delali v šoli. Ne pozabi na
postopek reševanje besedilni nalog.

1. V sobi so 3 mize, na vsaki je 9 knjig.
Koliko je vseh knjig?
R:
O:

2. V shrambi je na 5 policah 30 kg moke. Na vsaki polici je enaka količina moke.
Koliko kilogramov moke je na vsaki polici?
R:
O:

3. V vreči je 42 kg krompirja. Na mesec ga porabimo 7 kg.
Koliko mesecev bomo imeli krompir?
R:
O:

4. V gledališče je odšlo 100 otrok. Zasedli so 10 vrst v gledališču.
Koliko otrok je sedelo v eni vrsti, če so vse vrste imele enako število sedežev?
R:
O:

5. Izračunaj, koliko nog imajo živali. Napiši račune.
4 race: _________________________
9 krav: ________________________
10 petelinov: ___________________
8 pajkov: ______________________
7 pikapolonic: __________________

Takole pa si prišel/a do konca. Spet ne pozabi na kratki odmor, prigrizek, 10
počepov…..

Sedaj pa začneš s SPO.
Da bo delo lažje potekalo boš najprej ponovil/a snov, ki smo jo že obravnavali v
šoli.
V zvezek za SPO prepiši in odgovori na spodnja vprašanja. Pomagaj si z delovnim
zvezkom za SPO.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Katere vrste naselij poznaš?
Značilnosti mesta?
Značilnosti vasi?
Kako sta mesto in vas povezana?
Kje bi rajši živel-a? Razloži zakaj?
Kakšne vrste pokrajin v Sloveniji poznaš?

Sedaj pa si pri zadnji uri, ki bo bolj sproščujoča čaka te še GUM.
Ker si danes imel/a že precej pisanja pri glasbi ponovi pesmice, ki smo se jih učili
pri glasbi.
V kolikor še nisi registriran na spletni strani poprosi starše, da to uredijo in na
spodnji povezavi najdeš vse pesmice, ki smo se jih že letos učili.
Lili in Bine - pesmice

Zdaj pa še ne pozabi na vsakodnevno nalogo, branje pravljice in beleženje dejanja
na katerega si ponosen/a.
Lep preostanek dneva.
BODI ZDRAV/A - OSTANI DOMA!
Učiteljica Mojca

