GUM
GLASBENA OBLIKA KANON

Pogovarjali smo se že o operi in baletu.
Naslednja glasbena oblika se imenuje KANON (poudarimo A).

ZAPIS V ZVEZEK:
Kanon je glasbena oblika, kjer z enako melodijo glasovi vstopajo eden za drugim. Kanon lahko
pojemo, izvajamo z inštrumenti, poznamo tudi ritmični kanon, kjer pa se ponavlja ritem.

Pri pouku ali v zboru smo že peli pesem Mojster Jaka. Pri tej melodiji, ki jo gotovo poznaš,
glasovi vstopajo eden za drugim.
Poslušaj še nekaj glasbenih primerov. Pomagaj si z Radovednih 5, interaktivna gradiva,
Glasbena umetnost 4, GLASBENA OBLIKA Kanon.

Odpri tako znak slušalke kot oba filma. Želim ti prijetno poslušanje.

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-gum-sdz-osn/#

MATEMATIKA

Razširitev po S

Danes bomo razširili obseg poznavanja števil do 10000. Pri tem si bomo pomagali s pozicijskim
računalom. Najlažje bo delati, tako da si narišete in označite v zvezek.
Naslov napiši VAJA in delaj po navodilih.
NARIŠI
Na pozicijskem računalu so označeni stolpci – DT, T, S, D, E, tako kot zapisujemo števila.
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Sedaj pa si poglejmo, kako to poteka, ko pridružimo stotice.
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2T 4S = 2400

dva tisoč štiristo

4T 5S = 4500

štiri tisoč petsto

1T 1S = 1100

tisoč sto

E
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Na ta način si pomagamo tudi pri drugih številkah.
6T 9S = 6900

šest tisoč devetsto

7T 6S = 7600

sedem tisoč šeststo

IN OBRATNO:

7800 = 7T 8S

sedem tisoč osemsto

2900 = 2T 9S

dva tisoč devetsto

Uredi števila po velikosti od največjega do najmanjšega.
8300, 3800, 2900, 9000, 560, 6500
________________________________________

Reši še dve strani v delovnem zvezku, 1. del, str. 62,63, naloge s pozicijskim računalom, 1, 2 in
3 – razširitev obsega po stoticah.

SLOVENŠČINA
Besede za skupino oseb, živali, kraje…, imenujemo OBČNA imena.
Napiši v zvezek naslov OBČNA IMENA.

Z občnimi imeni imenujemo stvari iste vrste, npr. : opica, pes, reka, prijateljica…. Vse to se
piše z majhno. Vse te besede imajo lahko ŠIRIŠI pomen (nadpomenke). Občna imena pa lahko
imajo tudi svoja LASTNA imena.
To zapišemo tako:

Prepišisoseda

Vesna,

revija Ciciban, reka Paka, kraj Topolšica, papagaj Piki, učitelj Novak

Prepiši besedilo. Vsa občna imena podčrtaj z zeleno, vsa lastna pa z rdečo.
Primer:

Na našem travniku se igra pes Reks.

Moji prijatelji Vida, Janez in Sonja se igrajo igro Človek ne jezi se. Deklica Sonja se zelo
jezi, saj ji ne gre dobro. Njena sestra Vida jo bodri, naj ne bo preveč žalostna, saj je to le
igra. Vsi prijatelji živijo v velikem kraju Celje. Vsi se igrajo v njihovem stanovanju, saj zaradi
bolezni ne morejo ven.

V učbeniku na strani 87, sta dve vaji. Vajo 1 naredi le ustno kot je v navodilu.
Vaju 2 prepiši v zvezek in določi skupno občno ime, npr.:

Kranj, Ljubljana, Novo mesto so slovenska mesta.

