MATEMATIKA- Množenje in deljenje z nič
Najprej malo razlage na drugačen način. Če si težko predstavljaš, si pri vsakem računu praktično
nastavi s kockami ali kar imaš primernega pri roki.
Množenje s številom 0
Imamo 3 škatlice. V vsaki škatlici sta 2 kocki. Koliko kock imamo? ( to že vemo)
32=6
Kaj pa če v škatlicah ne bi bilo nobene kocke? Kako bi zapisali račun za ta primer?
30=0
Kaj pa, če od škatlic s po dvema kockama, ne bi vzeli nobene škatlice? Koliko kock bi
02=0

imeli?
Deljenje s številom 0

Imamo 15 bonbonov, ki jih želimo razdeliti 3 učencem. Koliko bonbonov bo dobil vsak učenec?
15 : 3 = 5
Imamo 0 bonbonov, ki jih pravično razdelimo med 3 učence. Koliko bonbonov bo dobil vsak?
0:3=0
Imamo 15 bonbonov, vsakemu bomo dali 0 bonbonov. Koliko učencev bo dobilo bonbone?
15 : 0 =
Rezultat ni smiseln.
V zvezek za matematiko napiši naslov MNOŽENJE IN DELJENJE Z NIČ in prepiši.
30=0
02=0
Pri množenju s številom 0 je rezultat vedno 0.
0:3=0
Če število 0 delimo z nekim številom, dobimo rezultat 0.
15 : 0 =
Števil s številom 0 ne delimo, saj rezultat ni smiseln.

V DZ str. 85 preberi in dopolni naloge. Reši naloge v DZ str.86.
Kako ti gre poštevanka? Meri si čas pri sestavljanju igrice za utrjevanje poštevanke. V kolikem
času ti jo uspe sestaviti?

SLOVENŠČINA – V živalskem vrtu
To, da pri naštevanju v povedih uporabljamo vejico, že veš.
Preberi besedilo v DZ str.38 in reši 1. in 2. nalogo.
Podčrtati moraš 8 povedi.

SPOZNAVANJE OKOLJA - Ponavljanje
V DZ preberi vsebine ČAS, SVETLOBA in ZVOK ( od str. 47 do 54). Preglej če imaš vse rešeno in reši
naloge za preverjanje znanja na strani 55 in 56.

GLASBENA UMETNOST – balet Pepelka
Na spletni strani, https://www.youtube.com/watch?v=jH6IYr9x9L0 , si oglej posnetek baletne
predstave.
ŠPORT
Za člane vaše družine vodi gimnastične vaje.
Če je možno pojdi vsaj za eno uro ven, seveda v okolici hiše ali po poteh kjer ne boš srečeval/a drugih
ljudi. Med tekom, hitro hojo ali kakšno drugo igro se dobro predihaj.

