SREDA, 1. 4. 2020

Pozdravljen/a. Kako gre nova snov pri matematiki? Ta teden bomo takšne
račune še utrjevali, tako da boste zagotovo vsi znali. Pa kar začnimo.
MATEMATIKA
Prištevanje enic dvomestnemu številu
Metka bo jutri praznovala svoj 8. rojstni dan. Na rojstnodnevno zabavo bo
povabila prijatelje. Z mamo sta skupaj spekli višnjevo torto. Sedaj jo morata le še
okrasiti.
Mama si je za dekoracijo torte pripravila 23 višenj, nato je ugotovila, da jih bo
potrebovala še 5. Koliko višenj bo krasi lo Metkino torto?

Nalogo bomo reševali postopoma. Višnje bomo najprej predstavili s
kvadratki in zapisali ustrezna števila.
Preriši v karo zvezek prikaz s kvadratki in števila.

Število višenj na torti še izračunajmo. Prepiši račun.

23 +5 = 28
Metkino torto bo krasilo 28 višenj.
Sliko preriši in k dani sliki zapiši ustrezen račun.

______

+

______

Račune prepiši in reši v karo zvezek.
37 + 1 =
65 + 3 =
51 + 8 =
95 + 4 =
42 + 5 =
26 + 2 =
14 + 3 =

= ________

73 + 6 =
34 + 0 =
V delovnem zvezku »Svet matematičnih čudes 2« poišči naslov »Prištevanje
enic« (stran 36).
Reši račune pri 1. nalogi tako, da si pomagaš s kockami.

SLOVENŠČINA
Ker je danes nekoliko več dela pri matematiki, ga bo drugod malo manj. Pripravi

si delovni zvezek
. Odpri ga na strani 65 in dvakrat preberi besedilo
Gremo ven. S tem si opravil današnjo bralno vajo. Zapiši v bralno hišico, da si
bral. Ko boš rabil novo bralno hišico, mi sporoči, da ti pošljem novo.
Sedaj pa reši le še nalogo 3. Navodila preberi v delovnem zvezku.

GUM in LUM: Ponovi pesmico Vesela pomlad. Če je potrebno, si še pomagaj s
posnetkom in besedilom v zvezku. Ob poslušanju in prepevanju lahko
ponazarjaš gibanje zvončka, trobentice in ptička, ploskaš in plešeš, da se
razvedriš in razgibaš.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

V zvezku nariši ilustracijo za vsako kitico pesmice. S tem si opravil tudi likovno
nalogo za ta dan.

Za tiste, ki radi rišete in si želite več likovnega ustvarjanja, pa pošiljam še
eno (neobvezno) likovno nalogo za zanimiv likovni izdelek.
Pripravi si list papirja in barvice. List postavi pokončno. Na spodnjem delu lista
boš naredil obris svoje dlani, ležeče.
Natančnejše navodilo: Na spodnji del lista položi svojo dlan, prstki naj bodo rahlo narazen.
Dlan postavi ležeče, NE navpično. Z ošiljeno črno barvico ali flomastrom obriši svojo dlan.

Sedaj naslikaj z barvicami ali flomastri šopek rož, ki jih držiš v svoji roki.

Svoj čudovit izdelek lahko podariš nekomu, ki ga imaš rad ali pa ga razstavi
nekje na vidnem mestu.
Lepo te pozdravljam. Tvoja učiteljica Tončka

