SREDA, 1.4.2020
Danes je 1. april. Mogoče se ti bo uspelo s kom malce pošaliti. Gotovo te zanima, kakšne
naloge sem pripravila za danes. Naloge bodo namenjene utrjevanju snovi. Pa veselo na delo.
Ne pozabi, da imaš danes tudi angleščino.
MATEMATIKA
1. Ponovi hitro poštevanko. Hitro reši račune in na list zapisuj samo rezultate. Če imaš
možnost, naj te kdo štopa, kako hiter si bil in ti potem pogleda rešitve. Si bil/a hitrejši
od ene minute?
8.2=
5.6=
9.6=
8.9=
9.3=
36 : 9 =

80 : 8 =

25 : 5 =

72 : 8 =

54 : 6 =

2. V karo zvezek napiši naslov Vaja in datum: 1.4.2020. Prepiši račune in izračunaj. Pazi
na obliko in zapis. Prepiši tudi besedilo pri nalogah.
27 : 3 =____, ker je ______________

16 : 8 = _____, ker je ____________

15 : 5 =____, ker je ______________

36 : 6 =_____, ker je_____________

18 : 9 =____, ker je ______________

24 : 4 =_____, ker je_____________

___ . 6 = 42

___ . 9 = 45

____ . 7 = 49

8 . ___ = 32

5 . __ = 30

4 . ___ = 16

5 . 0 =____

9 . 1 =____

10 . 10 = ____

3. Sestavi štiri račune ( 2 množenja in 2 deljenja )
15

3

5

4. 3 tedni = ____ dni
35 dni =_____tednov

7

8

56

9 tednov =_____dni
14 dni =_____tednov

5. za 8 večje število od 15 je ___
8krat večje število od 5 je____
za 9 manjše število od 18 je ___
6 krat manjše število od 54 je ___
6. Matej je star 8 let. Njegov očka je štirikrat starejši. Mamica je 3 leta mlajša od očka.
Koliko je star očka ? Koliko je stara mamica ? Koliko so stari vsi skupaj?

ANGLEŠČINA
Poglej, kaj ti je pripravila učiteljica Katja. Danes boš ponavljal domače živali in hišne
ljubljenčke.
SLOVENŠČINA
Včeraj si se naučil/a, da pri naštevanju postaviš vejico. Upam, da si to naredil/a v DZ
pravilno.
V zvezek z vmesno črto napiši Vaja in današnji datum.

Prepiši povedi in postavi vejice.
V živalskem vrtu smo videli žirafo leva slona kamelo volka in opice.
Danes imamo na urniku matematiko slovenščino angleščino šport in glasbo.
Vanja Emil Tomaž Klemen Vito in Urban so na igrišču.
Kmet Primož ima konje krave kokoši pujse ovce in gosi.

Postavi ločilo na koncu povedi.
Kako ti je všeč pouk na daljavo___
Danes je že prvi april___
Joj, kako zunaj piha____
Zakaj ne pospraviš mize____
Pazi, drsi___
V ponedeljek je snežilo___

V povedih uporabi besede: kljuka, ključ, knjiga, konj
ŠPORT
Danes bo lep sončen dan. Prav je, da se nadihaš svežega zraka. Naredi daljši sprehod skupaj s
starši, če bodo imeli čas, ali pa tekaj in kolesari po dvorišču.

GLASBA
Ponovi pesmico o petelinčku. Poj ob posnetku na youtube. Tam te čaka tudi nova pesmica, ki
govori o letnih časih. Mogoče jo že znaš. Prepiši jo na zadnjo stran brezčrtnega zvezka, če
imaš možnost, jo lahko natisneš.
LEPO JE POMLAD NA SVET,
ZAČNO TIČICE PET,
ZAČNO TIČICE PET IN
TRAVNIK ZELENET.
LEPO JE POLET NA SVET,
ZAČNO ŽANJICE PET,
ZAČNO ŽANJICE PET,
PŠENICA RUMENET.
LEPO JE JESEN NA SVET,
ZAČNO ŽE ČRIČKI PET,
ZAČNO ŽE ČRIČKI PET,
GROZDIČEK PA ZORET.
LEPO JE POZIM NA SVET,
ZAČNO PREDICE PET,
ZAČNO PREDICE PET,
KOLOVRATE VRTET.
Prišel/a si do konca. Želim ti lepo popoldne.

