TOREK, 14. 4. 2020
SLJ – Prijateljica knjiga (preverjanje)
• Odpri DZ na str. 78 in preberi navodilo 10. naloge.
• V navodilu sicer piše, da moraš napisati dve zgodbi, jaz pa ti dam na izbiro
eno. To pomeni, da napišeš eno zgodbo in sicer z besedami z levega
lističa ALI z besedami z desnega lističa.
• Zgodba naj bo zanimiva in dolga vsaj 10 povedi. Ne pozabi napisati naslova,
ki mora biti vezan na vsebino zgodbe.
• Ko boš napisal zgodbo, jo še enkrat preberi, skušaj najti napake in jih
popraviti. Potem pa prosi starše, naj zapisano zgodbo fotografirajo/skenirajo
in mi jo pošlji.
• Vse vaše zgodbice pričakujem do četrtka, 16. 4. 2020, saj bom s tem
preverila, kako ste opravili svoje delo.

ŠPO – https://osagsport4-9.weebly.com/4-razred.html

TJA – navodila so v priponki.

MAT – Množimo pisno brez prehoda
•

Tu so rešitve nalog, ki si jih reševal v petek:

•

Danes se boš naučil novega postopka računanja. Prepričana sem, da ne bo
težko, saj poštevanko obvladaš.

• Najprej ponovimo, kaj je ustno in kaj pisno računanje:
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80 · 7 = 560

Ustno računanje ne pomeni, da slišiš ali vidiš zapisan račun in poveš rezultat – to je ena
možnost. Pri ustnem računanju je račun zapisan v vrstici, računaš na pamet in zapišeš rezultat.
Pri pisnem računanju je račun zapisan drugače – v kupčku in do rezultata pridemo po
posebnem postopku.

• Oglej si posnetek z razlago na tej povezavi in videl boš, da je stvar zelo
enostavna.
https://www.youtube.com/watch?v=dhk1JQ_kig0

• V zvezek napiši naslov Možimo pisno brez prehoda.
Spodnji prikaz množenja si pozorno oglej ter vse prepiši v zvezek. Nato
večkrat ponovi, kako računamo in si to skušaj zapomniti.

• Zdaj bomo prikazali pisno množenje na novih primerih:
Gremo po korakih od desne proti levi:

• Upam, da ne bo težko rešiti naslednje račune.
Prepiši jih v zvezek in reši.
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