PETEK, 27. 3. 2020
Poglej, kako hitro smo prišli že do konca drugega tedna učenja na daljavo. Če si vse delo
opravil/a, te čaka prost vikend, ki ga lahko izkoristiš za branje, igro in druženje s starši. Za
danes te pa čaka še nekaj nalog.
MATEMATIKA
Najprej preveri rešitve v DZ stran 31, 5. naloga
a) 20

b) 5

c) 12

č) 8

6. naloga
3 . 7 = 21

Uroš je prebral 21 strani.

21 + 3 = 24 Ana je prebrala 24 strani.
Največ strani je prebrala Ana.
Blaž.

24 – 7 = 17 ali 7 + ___ = 24

Prebrala je 17 strani več kot

Ko pregledaš, naredi kljukico.

1. Spomni se, kaj smo se naučili včeraj. Spoznali smo, kaj pomeni za 2krat več in kaj za 2
več.
Da si boš zapomnil/a, reši naloge v ZV na strani 52.
Upam, da nisi imel/a preveč težav.
Sedaj pa si spet pripravi tri krožnike in kocke ali barvice.
Na 1. krožnik deni 9 kock.
Na 2. krožnik deni za 3 kocke manj. ( torej 6, ker je 9 – 3 = 6)
Na 3. krožnik deni trikrat manj kock kot jih imaš na 1. krožniku. ( 9 : 3 = 3)
Naredi še primere: 6 kock, za 3 kocke manj, za trikrat manj.
8 kock, za 4 kocke manj, za štirikrat manj
Vadi še delo s kockami in pripoveduj račune.
Imaš 10 kock, na 2. krožniku za 5 manj, na 3. krožnik pa petkrat manj.
Imaš 4 kocke, na 2. krožniku za 2 manj, na 3. krožnik pa dvakrat manj.
V zvezek napiši naslov Vaja in današnji datum.

Sedaj nariši sliko. Krožnike riši čez tri vrste.
Na levo stran nariši en krožnik in na njem 9 kvadratkov. Potegni vodoravno črto s puščico in
nariši drug krožnik. Nanj nariši 6 kvadratkov. Na črto s puščico napiši ZA 3 MANJ in pod
črto račun 9 – 3 = 6
Pod krožnik na desni nariši še en krožnik in nanj 3 kvadratke. Od krožnika na levi potegni
črto s puščico tudi do tega krožnika. Nad črto napiši TRIKRAT MANJ in pod črto račun
9:3=3
Sedaj prepiši ta zapis in ga deni v rdeč okvir.
ZAPOMNI SI
2 KRAT VEČ MNOŽIMO
ZA 2 VEČ
SEŠTEVAMO
2 KRAT MANJ DELIMO
ZA 2 MANJ
ODŠTEVAMO
Sedaj pa reši naloge v ZV na strani 53 in v DZ na strani 32.
SLOVENŠČINA ( 2 uri )
Danes boš utrjeval/a svoje znanje. To zmoreš čisto sam/a. Starši naj imajo malo prostega časa.
V črtni zvezek napiši naslov UTRJUJEM
1. Najprej boš besedilo prepisal/a s pisanimi črkami. Pazi na veliko začetnico.
MED POČITNICAMI SE JE DRUŽINA OŽBOLT ODPRAVILA NA SMUČANJE NA
KRVAVEC. DAN JE BIL SONČEN IN VANJA IN OTO STA UŽIVALA NA SNEGU.
MATEJ JE POČITNICE PREŽIVEL PRI BABICI V METLIKI. DRUŽINA BAVDEK PA
JE ŠLA NA IZLET V AVSTRIJO. OBISKALI SO GLAVNO MESTO DUNAJ. METKA JE
BILA DVA DNI PRI SESTRIČNI VESNI V LJUBLJANI. SPREHAJALI STA SE OB REKI
LJUBLJANICI. V ŠOLI SO OTROCI UČITELJICI METKI PRIPOVEDOVALI O
POČITNIŠKIH DOŽIVETJIH.
Vzemi si kratek odmor in razgibaj prstke.
2. Zopet bo treba prepisati povedi in namesto črtic z barvico zapisati predloge V, NA , IZ, S
ali Z.
_____ mizi je vaza. Mama je vazo vzela ___ mize in vanjo dala rože. Jure se je igral ___
vrtu. Postal je žejen in je stekel__ hišo. ____ hladilnika je vzel limonado._____drevesu je
opazil siničko. Kmalu je zletela ___ drevesa. Potem je ____ predala vzel kocke. Sestavil je
hišo in jo postavil ___ polico. Prišel je bratec in jo vzel___police.

3. Sedaj pa še malo za zabavo. Nariši po navodilu. Delaj na novo stran v zvezku. Riši dovolj
veliko.
Od levega kota zgoraj, do desnega kota spodaj potegni poševno ravno črto. V spodnji
trikotnik nariši ptičje gnezdo. V njem naj bosta dve ptici. Nariši še tri rdeče in dva rumena
tulipana. V zgornji trikotnik nariši dva kvadrata. Eden naj bo moder in drugi zelen. Potem
nariši še štiri pisane žoge in oranžen dežnik. Zelen kvadrat obkroži z modro barvico.
ŠPORT
Danes je na urniku še športna vzgoja. Mogoče bi danes potelovadil z Juvijem.
Na youtube napiši –telovadimo z Juvijem.
Želim ti lep konec tedna.

