Pa smo že na sredi tedna.

SREDA, 8. 4. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA
Kje živiš? Tvoja vas se nahaja v občini Velike Lašče. Velike Lašče ležijo v državi
Sloveniji. Slovenija leži v Evropi. Vsi skupaj pa se nahajamo na planetu Zemlja.
Naš planet Zemlja je zelo velik. Kako bi ga najbolje prikazali?

Zemlja je okrogla, zato jo najbolje prikazuje globus, ki je model Zemlje.
Oglej si barve na globusu. Kaj predstavlja modra barva? Kaj predstavlja zelenorjava barva?

Modra barva je voda, to so morja in oceani.
Zeleno-rjava barva je kopno, to so celine in otoki.
Česa je na Zemlji več, kopnega ali morja?
Na Zemlji je veliko več morij in oceanov in sicer
kar 70 % Zemljine površine pokriva voda.
Površino Zemlje lahko opazujemo na globusu ali pa na zemljevidu.

 V učbeniku na str. 56 in 57 si glasno preberi zapis in si oglej fotografije.
 Natančno si oglej zemljevid na sredini in poskušaj poiskati:
7 celin: Evropa, Afrika, Azija, Severna Amerika, Južna Amerika, Avstralija,
Antarktika
5 oceanov: Atlantski ocean, Tihi ocean, Indijski ocean, Južni ocean, Severni
ocean

MATEMATIKA
Vesela sem, da ste skoraj vsi rešili matematičen kviz in da se je vsem zdel lahek.
Poštevanko moraš vaditi vsak dan, ker jo moraš znati kot »avtomat«.
Verjamem, da pridno vadite.
USTNO PONOVI
Kateri dan je danes? Kateri je bil včeraj? Kaj bo jutri? Kaj bo pojutrišnjem?
Naštej dneve v tednu.
Tole je pa mala
Naštej mesece v letu.
malica.
Kateri mesec po vrsti je september, november, maj?
6 tednov ima koliko dni?
Koliko tednov je 21 dni?
število 7 – 3 krat povečaj.
število 8 – za 6 povečaj.
število 9 – za 5 pomanjšaj.
število 32 – 8 krat pomanjšaj.
Večkratniki števila 8 so.
1. Danes gremo na dele celote. Veliko smo se o njih že pogovarjali, sedaj pa boš
spoznal še nekaj novega. Kdor je kukal v 4. razred, se bo hitro spomnil.
PONOVIMO:

CELOTA

POLOVICA

ČETRTINA

OSMINA

O delih celote govorimo, ko je celota razdeljena na ENAKE DELE.
2. Za utrjevanje reši v DZ str. 38.

SLOVENŠČINA
PREBERI začetek stavka in ustno nadaljuj (naštej čim več predmetov – stvari).
Začni z enako črko, kot je zapisana.
1. Pri sosedu imajo jabolka…. Nadaljuj na črko j
2. V shrambi imamo krompir ….. nadaljuj na črko k
RAZMISLI KAJ JE NAROBE:
Na igrišču se igrajo Maja Jernej Ana Rok Aljaž Žan Lara Inja in Lara.
Ko sem prišel domov sem se preobul pojedel kosilo pomil posodo gledal
televizijo in šel spat.
V puščici imam barvice svinčnik radirko šilček škarje in lepilo.
ALI SI UGOTOVIL?
Če si ugotovil, da manjkajo vejice pri naštevanju BRAVO!
1. Sedaj pa v zvezek napiši rdečo VEJICA PRI NAŠTEVANJU
2. Prepiši povedi in med besedami napiši vejico z RDEČO barvico.
3. Še sam si izmisli en primer in ga zapiši v zvezek.
4. Odpri DZ na strani 43 in si preberi 1. Nalogo in reši 2. Nalogo.
5. Preberi in dopolni 4. nalogo ter jo prepiši v zvezek.
(POMOČ: na črto pravilno zapiši besedi IN in VEJICO)

NE POZABI NA VSAKODNEVNO GLASNO BRANJE.

LIKOVNA UMETNOST 2 uri
Danes bomo izdelovali velikonočne pirhe iz slanega testa.
Testo boš izdelal sam, z majhno pomočjo svojih staršev, bratov ali sester.
Pečico predhodno ogrej na 120 °C lahko pa jih posušiš tudi na zraku, samo malo
dlje bo trajalo.
Potrebuješ:
-

rolico od wc papirja
slamico
tempera ali vodene barve ali jedilne barve ali flomaster
lopatico, kuhalnico za mešanje mase
vrvico (katerokoli imate doma pri roki)
valjar ali steklenico
čopič če imaš tempera ali vodene barvice doma
jogurtov lonček
pekač in pečica ter peki papir, če jih boš pekel

-

Za lažje odmerjanje, bomo odmerjali v jogurtovih
lončkih:
1 lonček moke
½ lončka soli
½ lončka vode

-

Sestavine sedaj mešaš toliko časa, dokler ne dobiš gladko maso. Predstavljaj
si kot da mesiš kruh, tako bo testo brez grudic in res gladko.
Sedaj testo razvaljaš (uporabiš lahko prazno steklenico ali valjar) na približno
2 mm tanko plast.
S pomočjo rolice, ki jo stisneš, da dobi jajčasto – ovalno obliko ˝izrežeš˝ v
testo jajčke.
Jajčke prestaviš na pekač, kjer si si predhodno pripravil peki papir.
Sedaj s slamico pri vrhu jajčka narediš luknjo, skozi katero boš nataknil
vrvice.

Pekač prestaviš v pečico. Jajčke pečeš 2 uri na 120 °C.
Ko se jajčki ohladijo lahko pričneš z barvanjem.
Pripraviš si lahko katerekoli barve imaš na voljo. Lahko
jih pobarvaš kakorkoli želiš, na sliki imaš na voljo nekaj
idej.
Ko se barva posuši samo še napelješ vrvico in
pripravljeni so za razstavo.
Če imate možnost v gozdu ali domačem sadovnjaku
odrežite nekaj manjših vej. Naj bodo jajčki na vejah
dekoracija na vhodu vašega doma ali kar na kuhinjski
mizi.

ČE NIMAŠ SESTAVIN ZA SLANO TESTO, PA LAHKO IZ
PAPIRJA IZREŽEŠ JAJČKA IN JIH S FLOMASTRI ALI
BARVICAMI POLJUBNO OKRASIŠ.
.

