PONEDELJEK, 20. 4. 2020

MATEMATIKA - DENAR
Kaj misliš, kaj bi lahko kupil za 1 evro? Koliko po tvojem mnenju stane žoga,
knjiga, skiro, vstopnina za kino, kepica sladoleda? Koliko pa npr. stane lizika,
žvečilni gumi?
Imamo tudi manjšo denarno enoto od evra - to je cent.
Odpri SDZ na strani 87.
Preberi besedilo v oblačkih pri Lili in pri Binetu.
1 evro je po vrednosti enako kot 100 centov.
2. naloga
Oglej si denarnici in izračunaj, koliko denarja je v njih.
Preberi vprašanja in nanje odgovori.
Ugotovil si, da več kovancev še ne pomeni nujno tudi večje vsote – več denarja.
Oglej si spodnji cenik.
CENIK
HLAČE

20 €

KRILO

20 €

PULOVER 30 €
MAJICA
KAPA

10 €
8€

NOGAVICE 2 €
Koliko denarja potrebujemo, če želimo kupiti, npr. hlače in pulover? V karo
zvezek napiši račun (naslov je VAJA). Ne pozabi zraven pisati tudi znak za
evro:
20 € + 30 € = 50 €
Naredi še nekaj primerov:
 Koliko bomo plačali za hlače in krilo?
 Koliko bomo plačali za krilo in majico?

 Imam 50 €. Ali si lahko kupim krilo in majico? Koliko denarja mi bo
ostalo?
 Kupili smo hlače, 2 majici in kapo. Koliko denarja nam morajo vrniti, če
plačamo s petdesetakom (50 €)
 Imaš 30 evrov. Kaj si lahko kupiš? Poišči več možnih rešitev.
Fotografiraj rešitve in mi jih pošlji.
SLOVENŠČINA – MALA IN VELIKA PISANA ČRKA k, K
Delovni zvezek za opismenjevanje (beli) odpri na strani 106.
1. Na spletu Lili.bi poišči 2. r. e - gradivo delovni zvezek za opismenjevanje - 2.
del stran 106, 107 in si s klikom zgoraj desno na modrega čebelčka, oglej
pravilni zapis male in velike pisane črke k, K.
2. Vadi zapis s prstom po zraku, po mizi, po hrbtu staršev. Potem pa v belem DZ
napiši tri vrstice k-jev (na strani 106: dve vrsti malih in na strani 107: ena vrsta
velikih K).
3. Napiši mavrično črko k, K v črtan zvezek.
4. Naredi vaje v velik črtni zvezek in nato še v zvezek z vmesno črto, tako kot
delamo v šoli.

V DZ na strani 106 napiši še besede. Pošlji mi fotografijo črke k, K, besed in
povedi.

SPOZNAVANJE OKOLJA - NOTRANJI ORGANI
Oglej si PowerPoint predstavitev o notranjih organih in zagotovo boš izvedel kaj
novega o svojem telesu.
Po ogledu odpri zelen DZ na strani 82. Preberi besedilo in ponovi notranje
organe. Poskušaj jih tudi najti na svojem telesu. Pokaži kje imaš možgane, srce,
pljuča, želodec, jetra, ledvice in črevesje.
Zdaj pa si poglej še nalogo na strani 83 in na črte napiši notranje dele telesa.
Pri 2. nalogi pa napiši katere organe še imamo v notranjosti telesa. Pomagaj si s
spletom, knjigo ali pa vprašaj starše.
Naloge mi fotografiraj in pošlji.

PRILOGA: NOTRANJI ORGANI

