SREDA, 8. 4. 2020
Tudi danes si se prebudil v lep, sončen dan. Si opazil/a, da pomlad ne počiva in da
so se rastline začele prebujati? Da že slišimo čebelice in vidimo prve metulje?
Postaja čedalje bolj toplo, dan postaja daljši. To pomeni, da imamo več časa za
vragolije okrog hiše in za pomoč staršem 😉.

SLOVENŠČINA
1. Preberi besedilo v okvirčku.
Ribnica, 7.4.2020
Dragi tretješolec, draga tretješolka!

Čestitam ti za vse uspešno opravljene naloge, ki si jih napisal/a v tem času, ko se
šolaš doma. Zaslužiš si zlato medaljo!
Še naprej se trudi, saj se boš z rednim delom veliko naučil/a.
Učiteljica Kristina
2. Ustno odgovori ali trditev drži ali ne drži:
➢
➢
➢
➢
➢

Zgornje besedilo je ČESTITKA.
DA NE
Besedilo je napisala učiteljica Kristina.
DA NE
Zaslužil/a sem si srebrno medaljo.
DA NE
Učiteljica mi čestita za uspešno opravljene naloge.
Čestitka je napisana v Ljubljani.
DA NE

DA NE

3. Tudi ti boš napisal/a čestitko. Odpri DZ na str. 49 in reši 9. nalogo. Upoštevaj vsa pravila pri pisanju
čestitke. V pomoč ti je moja čestitka. PIŠI ČITLJIVO.

MATEMATIKA
1. Včeraj si spoznal/a, da dele celote zapišemo tudi z ulomkom. Se spomniš? Da osvežimo spomin:
Zgornje število nam pove, koliko delov je pobarvanih.

Pobarvana je četrtina lika.

Preberemo
ena četrtina .

Spodnje število nam pove, na koliko enakih delov je razdeljen lik.

2. Odpri DZ str. 39 in reši celo stran. Bodi pozoren na branje navodil in ne rešuj kar na pamet.
3. Nadaljuj z reševanjem 7. naloge v DZ str. 40.
4. Sedaj reši še naloge v Zbirki vaj str. 56.
5. Pripravi karo zvezek in napiši naslov VAJA ter današnji datum. Prepiši in preriši spodnjo nalogo.
Lana ima 12 bonbonov.
•

Koliko je polovica vseh bonbonov?
R: 12 : 2 = 6
O: Polovica vseh bonbonov je 6 bonbonov.

•

Koliko je pa tretjina vseh bonbonov?
R: 12: 3 = 4
O: Tretjina vseh bonbonov so 4 bonboni.

•

Koliko je pa četrtina vseh bonbonov?
R:____________
O:_____________________

•

Sam/a
izračunaj!

Koliko je šestina vseh bonbonov?
R:_____________
O:_____________________

GL ASBENA UMETNOST IN ŠPORT
1. Danes boš združil/a glasbeno umetnost in šport.
2. Najprej se dobro ogrej:
• 5x pokimaj in odkimaj z glavo.
• 5x skomigni z rameni.
• 5x zavrti roke….naprej….in nazaj.
• Zavrti boke – 5x v eno smer in 5x v drugo.
• Naredi predklon….z rokami se dotakni tal.
• Razmigaj gležnje in zapestja.
• 5x poskoči levo/desno in 5x naprej/nazaj.

Si športno
oblečen?
oblečen?

3. Zapleši s pomočjo spodnje koreografije. Ne odnehaj takoj, če ti ne uspe. Športniki vadijo dneve,
tedne, mesece, da jim nekaj uspe. Poskusi. Izbiraš lahko med spodnjimi plesi.
FROZEN https://www.youtube.com/watch?v=ERbdjlvg6dg
MINIONI https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
THE FOX https://www.youtube.com/watch?v=drWHI-l_Gew

