Četrtek, 19. 3. 2020

Pozdravljen/Pozdravljena!
Tole učenje na daljavo postaja zabavno! Ker sem prepričana, da si bil-a zelo
pridnen/pridna in si vse naloge, ki sem jih poslala, uspešno rešil-a, lahko danes
začneš dan s smehom in glasbo.

SLJ
V berilu poišči na 21. strani Smehasto pesem in si jo še enkrat preberi. Pesem
smo že obravnavali, pa vseeno. Mogoče pa s smehom, tudi preženemo kakšen
virus.
Da bo vzdušje še boljše, obrni dve strani naprej, kjer boš našel Kekčevo pesem.
Predvidevam, da jo vsaj malo poznaš. Zapoj si!

MAT
 Za naslednji števili poišči vse račune množenja, ki imajo takšen zmnožek.
Zapiši si v zvezek.
Naslov: MATEMATIČNI PROBLEMI
1. PRIMER:
12 = 2*6
6*2
3*4
4*3

REŠI SAMOSTOJNO:
18 =

32 =

 Besedilne naloge prepiši v zvezek. Ne pozabi podčrtati podatkov. Nariši
tudi skico, če je mogoče. Pri vsaki nalogi napiši potrebne račune ter
odgovor s celo povedjo.

2. Brin je kupil 4 knjige pravljic. Vse po enaki ceni. Plačal je 28 €. Koliko evrov je
stala vsaka knjiga?
3. Svit se je odločil, da bo kupil pobarvanko, ki je 2 € cenejša od knjige pravljic.
Koliko je stala knjiga pravljic?
4. Svitova mama je hotela kupiti roman, ki je stal šestkrat toliko kot knjiga
pravljic. Koliko je stal roman?
Več o nakupovanju knjig, pravljic in romanov pa še jutri.

V Računam z Iksom poišči poglavje 41 in poskusi rešiti vsaj stran 68. Če zmoreš,
lahko tudi stran 69.

ŠPO
Pojdi ven. Teci vsaj enkrat okoli hiše. Če imaš kolebnico naredi nekaj poskokov.
Poskusi jih narediti čim več. Poišči v naravi dva kamenčka, ki jih potrebuješ za
glasbo.

GUM
Poslušaj posnetek Ljobe Jenče. Če si poiskal-a dva kamenčka lahko sedaj zaigraš
z njima. https://www.youtube.com/watch?v=c9pF5uCcn90
Skupaj s starši čez dan zapoj dve ljudski pesmi in eno popevko.

To bo za danes vse!
Lepo se imej in ne pozabi umivati rok. Ko boš zunaj, se nikar ne druži z drugimi
otroki, da se virus ne bo širil naokoli.
Lep pozdrav ti pošilja
učiteljica Breda

