MATEMATIKA – Zakon o združevanju pri množenju
1. Včeraj si spoznal/a, da pri računih kjer množimo več števil ni pomemben
vrstni red množenja. Najprej pomnožimo dve števili med seboj, nato
dobljen rezultat množimo še s tretjim številom. Rezultat je vedno enak.
2. Reši naloge v DZ str.90. Pri prvi nalogi reši račune na oba načina. Še
enkrat poglej zapis v zvezek.
Drugo nalogo lahko rešuješ na kratko. Če ti je lažje na dolg način, si
račune prepiši v zvezek in jih izračunaj na dolg način.
Pri nalogah z besedilom, natančno preberi nalogo, ugotovi katero
računsko operacijo boš uporabil/a in račun in odgovor zapiši v zvezek.
Uporabil/a boš vse štiri računske operacije.
SLOVENŠČINA – Hišica na jasi
1. Danes boš naloge v DZ stran 32 reševal/a po poslušanju besedila, ki ga
najdeš na portalu lilibi/e-gradivo/izbereš 3. razred/samostojni delovni
zvezki/ slovenščina 2. del. Tukaj lahko najdeš vse učbenike in DZ v
elektronski obliki. Klikni na delovni zvezek 2. del, s puščico pod DZ se
lahko premikaš po straneh. Pojdi na stran 32 in s klikom na CD poslušaš
besedilo.
2. Po poslušanju si ustno odgovori na naslednja vprašanja:
Kako je naslov radijske oddaje, ki si jo poslušal/a?
Kako je bilo ime dečku, ki je napisal besedilo?
Kateri razred obiskuje?
Kaj je želela oddaja predstaviti?
V kolikor ne znaš odgovoriti, si posnetek predvajaj še enkrat.
3. Reši naloge v DZ str. 32.
Razlaga neznane besede:
sleme -najvišji rob strehe, kjer se stikata strešni ploskvi
plot- lesena ograja

LIKOVNA UMETNOST- Igra domine
Tudi danes si boš pri LUM izdelal/a igro domine. Lista, ki si jih dobil/a
v prilogi, prilepi na trši papir, tako kot pri igri poštevanka, pazi, da cel
list namažeš z lepilom, nato domine izrežeš. Če nimaš možnosti
tiskanja, iz tršega papirja ( primerne so platnice starega zvezka, ki ga
ne potrebuješ več) izreži pravokotnike, ki so lahko večji kot na listu in
nanje prepiši vsebino.

