SREDA, 25. 3. 2020
DOBRO JUTRO, DOBER DAN, NAJ BO DANES SREČEN
DAN.
Ne ustraši se! Danes ti pošiljam veliko navodil, a bo manj
zapisa.
Učil se boš z ustvarjanjem in poskusi.
Ne pozabi. Danes je materinski dan. Svoji mamici nameni kaj
lepega in toplega (beseda, objem, pomoč, izdelek). To ti že znaš, vem.
Eno idejo imaš spodaj pri LUM.

SLOVENŠČINA: Na tekmi
1. Kaj ti pride na misel ob besedi tekma? Si že kdaj sodeloval v tekmi?
Kako je bilo?
Ali veš kaj pomeni NK?

To je okrajšava za NOGOMETNI KLUB.

2. DZ str. 37 Glasno preberi zgodbo Na tekmi.
3. Knjižno obnovi zgodbo.
4. Matej in Aleš sta se sprla. Ali meniš, da je Aleš ravnal prav? Kako bi
lahko ustrezneje ravnal? Kaj bi ti naredil?
5. DZ str. 38, 2. naloga: Odgovori na vprašanja. Piši s pisanimi črkami.

Odgovor pri prvi zvezdici zapiši v šolski zvezek. Napiši Vaja ter
datum. Na vprašanje pri drugi zvezdici pa le ustno odgovori.

MATEMATIKA : Celoto delimo na dele
1. Starši ti zastavljajo račune, ki so na tvojem manjšem učnem listu,
ter hkrati merijo čas. Čas in datum (25. 3.) skupaj zapišite na drugo
stran.
2. Poišči list papirja A4 in ga s prepogibom razdeli na polovico, nato
pa še na četrtino.
3. Odreži polovico lista.
- Na prvi polovici lista pobarvaj četrtino lista (prej prepogni).
- Na drugi polovici pobarvaj osmino lista (prepogni)…
4. V zvezek nariši like oz. mrežo, ki bo vsebovala:
Se spomniš, da smo se to že učili? Če boš imel težavo, pobrskaj
po zvezku nazaj.
- 3 krat 2 kvadratke. Pobarvaj tretjino celega lika. Zraven zapiši
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- 2 krat 3 kvadratke. Pobarvaj šestino in zraven zapiši
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- 2 krat 3 kvadratke. Pobarvaj polovico in zraven zapiši

- 3 krat 4 kvadratke. Pobarvaj četrtino in zraven zapiši
- 2 krat 5 kvadratke. Pobarvaj petino in zraven zapiši
5. DZ str. 38 Reši naloge po navodilu.

SPOZNAVANJE OKOLJA – Gibanje po zraku
Danes bomo opazovali gibanje po zraku.
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1. Učbenik 61: Preberi navodilo za dejavnost: Padalo.
2. Pripravi, kar potrebuješ za delo.

3. NAVODILO ZA DELO:
-

Iz vreče izreži dva kvadrata, ki morata biti različnih velikosti.
Potreboval ju boš za izdelavo večjega in manjšega padala.

-

Potrebuješ štiri enako dolge vrvice, za vsako padalo dve.

-

Vrvico priveži na nasprotna vogala kvadrata.
Pazi, da pri zavezovanju porabiš čimbolj enak del vrvice.

-

Na sredino vrvic pritrdi kocko – najlažje zložiš dve kocki in
vmes daš vrvico. Namesto ene kocke, ki je v navodilih, uporabi
dve. Ko boš spreminjal breme pa lahko uporabiš tri ali štiri.

4. NAVODILO ZA POSKUSE:
-

Stopi na stol, splezaj na pograd, pojdi na balkon …

-

Pripravi obe padali, ki naj imata enako število kock.
Spusti prvo padalo in opazuj njegovo PADANJE. Enako naredi
še z drugim padalom.

Kam padala padajo? Katero padalo je padalo počasneje?
 Izberi eno padalo. Spusti ga, da pade proti tlom. Opazuj njegovo
hitrost padanja. Poberi padalo ter mu dodaj še nekaj kock.
Spusti ga in opazuj hitrost njegovega padanja.
Katero padalo je padalo hitreje?

UGOTOVITVE:
- Padali padata proti tlom.

-

Čim večja je površina padala, tem počasnejše je gibanje
padala proti tlom.

-

Čim težje je breme, tem hitrejše je gibanje padala proti tlom.

5. V učbeniku na strani 61 preberi besedilo DA NE POZABIM ter ponovi,
kar si spoznal o GIBANJU. Ustno odgovori na vprašanja SEDAJ
PONOVIM.

LIKOVNA UMETNOST
Poglej ilustracijo Jelke Reichman v berilu na str. 34.
Tako pa so sončnico naslikali otroci.

Sedaj si pa na vrsti ti. Slike so ti le v pomoč. Lahko naslikaš po svoji
zamisli.
Izbiraj:

lahko naslikaš sončnico ali metulja ali oboje.

V pomoč ti je navodilo:
 Pripravi list papirja (A4 list ali polovico risalnega lista).
 S črnim flomastrom nariši sončnico. Imeti mora cvet, ki ga sestavlja
veliko cvetnih listov in temnejši osrednji del cveta, kjer je veliko
semen. Naredi ji močno steblo ter liste srčaste oblike z nazobčanim
robom. Bodi pozoren, da bo sončnica velika.
 Narisano sončnico pobarvaj z barvicami. Bodi natančen in uporabi
čim več barv (list pobarvaj z več zelenimi barvami, pri cvetu uporabi
rumeno in oranžno). Pobarvaj tudi ozadje. Barvo izberi sam, ni nujno,
da je modro kot pri zgornjih slikah.

ALI

 Na papir nariši metulja ustrezne velikost, (… o, da ne bi se
zlomila …). Ne pozabi mu narisati telesa, glave, tipalk in dveh
očes. Krili morata biti enake velikosti in oblike ter z enakim
vzorcem. Pobarvaj ga na obeh straneh.
 Narisanega in pobarvanega metulja natančno izreži.
 Lahko ga prilepiš. Telo (samo telo!) spodaj premaži z lepilom.
 Metuljeva krila rahlo privzdigni.
Lep pozdrav

