PETEK, 17. 4. 2020

DODATNI POUK:



Vaje za matematični KENGURU najdete na tem naslovu:

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx



Vaje za matematično tekmovanje LOGIČNA POŠAST najdete na tem naslovu:

https://sites.google.com/site/logicnaposast/

SLOVENŠČINA:

B. A. NOVAK: ZZZBUDILKA


Kaj misliš, da pomeni ZZZBUDILNE BESEDE. Naštej nekaj zzzbudilnih besed.



Zjutraj je vsak jezen na budilko in njene zzzbudilne besede, tako tudi pesnik B. A.
Novak. Budilki sploh ne pravi več budilka, ampak zzzbudilka.



V berilu na strani 34, 35 si 2X preberi pesem ZZZBUDILKA.



Ustno odgovori na vprašanja.



Kdo sta književni osebi, ki ju srečamo v pesmi?
Kako vemo, da je deček in ne pesnik?
Kdaj se pesem dogaja? Kako vemo, da je to zjutraj?
Kako se začne jutro v pesmi? Ali je budilkino zvonjenje prijetno? Preberite verze, ki
govorijo o tem.
Preberite verz, v katerem piše, kako zzzbudilka zzzjutraj zzzbuja zzzaspane
zzzaspance.
Preberite vse tri verze, s katerimi zzzbudilka zzzbuja.
Kaj pravi deček?
Kaj pravi prvič?
Kaj pa drugič?
Staršem uprizori pesem. Lahko si deček, ki se jezi na uro. Lahko pa si ura, ki budi
dečka.

MATEMATIKA:

ODŠTEVANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL DO 100


Primer (prepišeš v karirast zvezek):

72 – 30 = 42
Nastavimo 7 stolpcev in 2 posamezni kocki, nato 3 stolpce odvzamemo.
Narišemo grafično ponazoritev:

●●

(nato 3 stolpce prečrtamo)

Pogledamo, koliko imamo skupaj D (4) in koliko E (2).


V učbeniku na strani 77 si oglej prvi dve nalogi. Če želiš, lahko prepišeš račune v
karirast zvezek in jih izračunaš.



Reši naloge v DZ/ 104, 105.

SPOZNAVANJE OKOLJA:

MOJE TELO - UTRJEVANJE



Ponovi o človeškem telesu in notranjih organih na spletni povezavi:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/clovesko-telo



Reši učne liste. Starši jih lahko natisnejo in si jih prilepiš v brezčrtni zvezek.

1. Obkroži zunanje dele človeškega telesa.
SRCE

ROKA

KOMOLEC

KOLENO

JETRA

PLJUČA

GLAVA

2. Obkroži notranje organe.

MOŽGANI

ŽELODEC

NOGA

RAMA

PLJUČA

SRCE

ČREVESJE

3. Če je trditev pravilna, naredi , če je trditev napačna pa .
Možgani so pomemben notranji organ.
Kosti dajejo oporo našemu telesu.
Želodec je zunanji del telesa.
Jetra so notranji organ.
Notranji organi opravljajo enake naloge.

ŠPORT:

VADBA V NARAVI


Izvajaj različne naloge v naravi ali prilagojeno v stanovanju.



Lahko si ogledaš nekaj namigov na tem spletnem naslovu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn

Tvoja učiteljica Duška

