SREDA, 15. 4. 2020

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
1. Preveri odgovore na vprašanja in jih popravi.

1. Za kaj si živali poiščejo ZAVETJE? Zavetje si poiščejo za počitek, da so
varne pred plenilci in vremenskimi spremembami.
2. Kam se zatečejo? V dupline dreves, luknje v tleh, jame in previse.
3. Katere živali si gradijo bivališča? Žuželke, ribe, ptice in sesalci.
4. Kaj delajo v njih? V njih počivajo in skrbijo za mladiče.
5. Opiši mravljišče. Je kup smrekovih iglic in koščkov suhega listja. V njih
živi po več tisoč mravelj.
6. Kaj je termitnjak? Bivališče termitov. Je iz posušenega blata, visok več
metrov. Glavi prostor je pod zemljo.
7. Kaj gradijo ose in sršeni? Gradijo satovja.
8. Za kaj gradijo ptiči gnezda? Da v njih valijo jajca.
9. Katere živali si najdejo zavetje v človeških bivališčih? Polhi, netopirji,
sove, lastovice, pajki, molji,…
10. Kje živijo mladoletnice? Iz česa gradijo tulce? Mladoletnice živijo v
vodi. Tulce si gradijo iz kamenčkov, polžjih hišic in delov rastlin.
11. Za kaj je uporabno žolnino duplo? Za bivališče drugim živalim, kot so
polhi, veverice,..

MATEMATIKA
Rešitve včerajšnje naloge. Preglej in popravi.

1. V DZ reši naloge na str. 94, 96. Če želiš pa lahko rešiš tudi str. 95.

SLOVENŠČINA
Upam, da ste si ogledali kratko predstavitev o PROŠNJI in da ste se spomnili, kaj
smo o njej že povedali v 3. razredu. Če bi jo radi še enkrat poslušali, lahko
kliknete na spodnjo povezavo.
https://www.youtube.com/channel/UC6QoLeVLeSCQumHas1YTU-Q
1. V zvezek napiši naslov Prošnja in prepiši zgornji opomnik na str. 47 v DZ.
2. Na str. 48 v DZ si preberi 4 prošnje. Po branju skušaj pri vsaki poiskati:
SPOROČEVALCA, to je tisti, ki prošnjo napiše.
NASLOVNIKA, to je tisti, komur je prošnja namenjena.
3. Na str. 49 reši naloge. Bodi pozoren na obliko zapisa in pravopis.
4. V zvezek prepiši še PRAVOPISNI OPOMNIK na str. 50 v DZ in reši
SAMOSTOJNO DELO. Res bodi pozoren, da bo prošnja vsebovala vse potrebne
dele.
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LIKOVNA UMETNOST 2 uri
Danes boš risal po opazovanju, cvetoče drevo. Upam, da ni več pod snegom.

Nariši ga kar v zvezek za geometrijo, ki je brezčrten, na zadnjo stran. Uporabiš
lahko barvice in flomastre.
Najprej si ga zunaj dobro oglej in opazuj barve in oblike. Kakšno je deblo, veje in
cvetovi.
Riši čez celo stran in zapolni ves list. Izdelek lahko poslikaš in mi ga pošlješ, da
ga pripnem na spletno stran.
Najprej nariši drevo z
debelejšimi vejami.
Nato dodaj manjše
vejice in nato narišeš
še cvetove.
Pod drevo lahko
dorišeš travo in
cvetlice.

