MATEMATIKA- Zakon o združevanju pri množenju
1. V zvezek za matematiko napiši naslov ZAKON O ZDRUŽEVANJU PRI
MNOŽENJU.
2. Nariši kar pripoveduje naloga, to kar je podčrtano.
Na vrtu raste 5 dreves. Na vsakem drevesu sta 2 gnezdi in v vsakem
gnezdu sta 2 ptička. Koliko je vseh ptičkov?
Izračunamo lahko na dva načina:
1. način
5 •2 •2 = 10 •2 = 20
Najprej izračunamo koliko je vseh gnezd, nato pomnožimo z 2, ker sta v
vsakem gnezdu 2 ptička.
2. Način
5 •2 •2 = 5 • 4 = 20
Sedaj pa smo najprej izračunali koliko ptičkov je na enem drevesu,
nato pa pomnožili s 5, ker je pet dreves.
Pod risbo zapiši oba načina reševanja in odgovor.
Z rdečo zapiši: Vrstni red pri množenju ni pomemben, rezultat je
vedno enak.
V DZ str.89 si oglej slikovni prikaz ter račune, ki sta jih zapisala Bine in Lili.
Reši 1. in 2. nalogo str.89.

SPOZNAVANJE OKOLJA – Praznujemo
1. V zvezek za SPO napiši naslov Praznujemo in prepiši spodnjo preglednico
in besedilo pod njo.
PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V SLOVENIJI
Praznik

Kdaj praznujemo

novo leto

1. januar

slovenski kulturni praznik

8. februar

velika noč
(velikonočni ponedeljek)
dan upora proti okupatorju

1. nedelja po prvi pomladni
polni luni
27. april

praznik dela

1. in 2. maj

dan državnosti

25. junij

Marijino vnebovzetje

15. avgust

dan reformacije

31. oktober

dan spomina na mrtve

1. november

božič

25. december

dan samostojnosti in enotnosti

26. december

Ljudje praznujemo različne praznike. Prazniki so lahko osebni( rojstni
dan, obletnica poroke,…), državni ( dan državnosti, dan samostojnosti,…),
verski ( božič, velika noč,…), mednarodni ( praznik dela, novo leto,…)
2. Še enkrat preberi besedilo v DZ str. 57 in 58 ter reši 4. in 5. nalogo.
3. Ponavlja, na kateri dan praznujemo posamezni praznik. Pomagaj si s
preglednico.

ŠPORT – Kolebnica
Če imaš doma kolebnico, jo uporabi in vadi preskakovanje.
Sonožni preskoki
Kolebnico preskakuj sonožno – z medskokom ali brez njega.
Enonožni preskoki
Kolebnico preskakuj po eni nogi ali teči s kolebnico na mestu.
Če kolebnice nimaš, se razmigaj na svežem zraku. Izmenjuj tek, hopsanje in
hojo.

