PONEDELJEK, 30. 3. 2020
Pred nami je tretji teden učenja na daljavo. Nekateri ste mi poslali fotografije
vaših snežakov. Vseh sem bila zelo vesela, ste pravi umetniki. Slike sem zbrala
in si jih lahko ogledate v spletni učilnici poleg navodil za današnji dan.
Tudi ta teden se boš naučil/a veliko novega in ponovil/a tisto, kar že znaš. Da
vam bo delo zabavnejše, vas bo spremljala tale učiteljica.

MATEMATIKA
1. Rešitve petkove naloge.

2. Ponavljanje. Prepiši in reši.
4dm 9cm = ______cm

13m 58cm = ____cm

7m 4dm = ______cm

12 dm 26 cm = _____ cm

5km 3m = ______m

3dm 57 mm = ____mm

670cm = _____dm

36m 52dm = ____dm

350 : 10 =
800 : 100 =
970 : 10 =
3000 : 100 =

340 mm = _____cm

1km 23 m = _____ m

280dm = ______m

1200mm = _____dm

18cm 26mm = ____ mm

200 cm = _____ dm

3. Danes bomo spoznali deljenje z večkratniki števil 10 in 100. To imenujemo
deljenje z desetiškimi števili.
Za primer vzemimo 350 : 50 =. Če s prstom pokrijemo obe ničli, vidimo račun
deljenja, ki ga že zelo dobro poznamo -> 35 : 5= To hitro izračunamo, da je 7.
Ugotovimo, da če število 350 delimo s 50, dobimo isto število, kot če 35
delimo s 5.
4. V zvezek prepiši spodnji zapis.
Deljenje z desetiškimi števili

350 : 50 = 7
35 : 5 = 7
Če število 350 delimo s 50, dobimo isto število, kot če 35 delimo s 5.
600 : 300 = 2
6:3=2
Če število 600 delimo s 300, dobimo isto število, kot če 6 delimo z 2.

120 : 20 = 6, ker je 6 . 20 = 120

800 : 400 = 2, ker je 2 . 400= 800

560 : 80 = 7, ker je 7 . 80= 560

1000 : 200 = 5, ker je 5 . 200 = 1000

420 : 70 = 6, ker je 6 . 70 = 420

600 : 200 =

450 : 90 =

500 : 500 =

180 : 60 =

900 : 300=

5. V DZ na str. 76 in 77 si preberi še enkrat razlago in reši naloge.

SLOVENŠČINA
Rešitve v DZ str. 25 in 26
(podčrtani predlogi) k sosedi, k teti, k njej, h Katarini, k babici
Pogovarjali sta se mati in hči.
Pogovarjali sta se o tem, da je zmanjkalo moke, kam naj jo gre iskat in kaj bodo
delali popoldan.
Mama je svojo hčer poslala k teti.
Ja, saj se družinski člani med seboj tikajo.

1. Ponovimo, kaj smo se naučili v prejšnjih urah.
s Tanjo
s Sonjo
s Hano
s Špelo
s Katjo
s Francijem
s Cenetom
s Petrom
s Čarlijem

h Katji, h kovači, h konju, h kolesu, h kači
h Goranu, h Greti, h gepardu, h Gregorju

2. V DZ na str. 27 in 28 reši naloge. Pomagaj si z zgornjim pravilom.

DRUŽBA
Pri prejšnji uri si spoznal kaj je to lega domačega kraja.
1. Danes pa boš poskušal v zvezek opisati lego svojega domačega kraja. Pri tem
si pomagaj s spodnjimi zapisi.
Moj kraj leži v dolini, na ravnini, na prisojnem, osojnem pobočju, na vrhu hriba..
Moj kraj leži ob majhnem potoku, ob reki, na levem, desnem bregu…
Čez moj kraj vodi makedamska cesta, asfaltna cesta..
Moj kraj leži S, J, V, Z od Roba.
V bližini je večji kraj Velike Lašče, Rob, Turjak,…
2. Pod zapis nariši še zemljevid svojega kraja. Ne pozabi na vse sestavine:
naslov, datum, vetrovnica, mreža, legenda, merilo. Pomagaj si z zemljevidom na
str. 53 v učbeniku.

DOPOLNILNI POUK
Za vaje utrjevanja in urjenja, vadi poštevanko in deljenje na LEFO

http://sl.lefo.net/
ali MOJA MATEMATIKA https://vadnica.moja-matematika.si/

Bravo, pa si prišel do konca!

