ČETRTEK, 23. 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:

DOBER TEK – OGLED FILMA V TOMAŽEVEM SVETU



Najprej si oglej posnetek v Tomaževem svetu DOBER TEK. Starši bodo posnetek dobili
po elektronski pošti.



Po ogledu ustno odgovori na vprašanja:
















Kaj si je Tomaž pripravil v kuhinji?
Katera živila je vzel iz hladilnika in omarice? Kako je jedel?
Od kod sta se vrnila babica in dedek?
Kaj sta dedek in babica prinesla Tomažu?
Zakaj je dedek jedel korenje?
Kdo je naredil nered v kuhinji? Kdo je pospravil?
Kaj je dedek delal v dnevni sobi? Zakaj je bila babica huda na dedka?
Kam je šel Tomaž popoldne? Kaj ga je prosila babica?
Kaj si je Tomaž lahko kupil v trgovini?
Kaj je pripravila babica za večerjo? Zakaj Tomaž ni jedel?
Kam se je odpravil? Kateri čaj mu je prinesla babica v posteljo?
Je Tomaž ravnal prav, ko je jedel veliko sladkarij? Utemelji.
Ali tudi ti ješ veliko sladkarij?
Si kdaj doživel kaj podobnega kot Tomaž?
Bi ravnal enako kot Tomaž? Zakaj?



Še enkrat si dobro oglej posnetek.



Reši naloge v DZ/ 110, 111.

MATEMATIKA:

ODŠTEVANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL DO 100


Besedilne naloge samostojno reši v karirast zvezek.



BESEDILNE NALOGE:
 Delavci morajo na tovornjak naložiti 85 vreč cementa. Naložili so že 63 vreč.
Koliko vreč morajo še naložiti?
 Neja mora za domačo nalogo izračunati 43 računov. 31 računov je že izračunala.
Koliko računov mora še izračunati?
 *Cvetličarka ima na voljo 65 vrtnic. Za en šopek porabi 21 vrtnic.
Koliko šopkov lahko naredi?



Reši naloge v DZ/ 106, 107.

LIKOVNA UMETNOST:

LUTKA



Ogledal/a si si lutkovno predstavo Sapramiška, zdaj pa izdelaj še lutko. Uporabiš lahko
različen odpadni material (karton, blago, nogavica, lesena palica, vrvice, žica, gumbi…).



Spodaj si lahko gledaš dva primera. Ti pa lutko naredi čisto po svoje.



Izdelek naj starši fotografirajo in mi pošljejo na elektronski naslov.

PRIMERA:

Tvoja učiteljica Duška

