TOREK, 5. 5. 2020
MAT – Preverim svoje znanje
Najprej preglej rešitve nalog, ki si jih reševal včeraj.

 Naloge , ki jih boš zdaj reševal, so iz DZ str. 41, 42.

V zvezek napiši današnji datum in naslov Preverim svoje znanje. Naloge
prepiši in reši.

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

SLJ – Ne vem, nisem
 Pri tej učni enoti boš spoznal, kakšna je razlika med trdilnimi in
nikalnimi povedmi.
 Najprej preberi besedilo v oblačkih v DZ na str. 86 in odgovori na
vprašanje: Ali ti to veš? in Kaj je naredil Jure – je pritrdil ali zanikal?
 Sedaj reši str. 87, 88 in 89.
 Na koncu si preglej rešene naloge.
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1

 Če povzamemo…
Pri trdilnih povedih nekaj trdimo.
Primer: Maja je pojedla kosilo. Miha ima črne lase.
Pri nikalnih povedih nekaj zanikamo.
Primer: Maja ni pojedla kosila. Miha nima črnih las.
 Pri tem moramo biti pozorni pri zapisu; besedico NE pišemo ločeno
od druge besede:
NARAZEN: ne vem, ne grem, ne znam,…
SKUPAJ: nimam, nisem,…
__________________________________________________
GUM – Ponovi
Nalogo reši v zvezek GUM.

1. V čem se toni med seboj razlikujejo?
2. Napiši četrtinko in poimenuj njene dele.
3. Napiši polovinko in poimenuj dele.
4. Napiši osminko ter poimenuj dele.
5. Napiši dve osminki, ki sta povezani s črto. Ta črta se imenuje ________________
6. Razvrsti polovinko, osminko in četrtinko glede na čas trajanja.
Prva naj bo tista, ki traja najdlje.
7. Kaj so note?
8. Koliko črt in koliko praznin sestavlja notno črtovje?
9. V zvezek napiši zaporedno številko, ki je pod notno glavico.
K njej pripiši, katero tonsko višino (DO, RE, MI …) predstavlja.

1.

2.

3.

4.

10. Pred seboj imaš del notnega zapisa neke pesmi. Oglej si ga in reši nalogo.

.

Kolo
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a) Naslov pesmi je __________________________________________________
b) Ali je pesem ljudska ali umetna? _____________________________________
c) Skladbo je napisal ________________________________________________
č) Besedilo je napisal ________________________________________________
d) Prepiši besedilo pesmi, ki ga pri petju ponovimo. ______________ ….
e) Primerjaj tona na sliki. Kateri ton je višji – prvi ali drugi?
Kateri ton je daljši – prvi ali drugi?

