PONEDELJEK, 16. 11. 2020
SLOVENŠČINA
- vsak dan beri glasno 10 minut

1. ura: INTERAKTIVNE NALOGE
 Danes boš preveril/a svoje znanje o vremenski napovedi, ki smo jo že
obravnavali. Reši naloge na tem naslovu:
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Vremenska_napoved/Vremenska_napoved.
htm
 S temi nalogami pa boš ponovil/a rabo velike začetnice.
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/hangmanquiz_si_velik
a_zacetnica.htm
https://interaktivnevaje.si/slovenscina_rs/gradiva_slovenscina/gradiva_slo_rs/velikazacetnica/velika-zacetnica-4r-1.htm
https://interaktivnevaje.si/slovenscina_rs/gradiva_slovenscina/gradiva_slo_rs/velikazacetnica/velika-zacetnica-4r-2.htm

DRUŽBA
1. ura: DRUŽINE SE SPREMINJAJO
 Zadnjič si pri družbi spoznaval-a kakšne so bile družine nekoč. Tudi danes
bomo govorili o družini.
 Za začetek si poglej posnetek o družinah: https://youtu.be/7JoFD-pp0B0
 Pripravi učbenik na strani 30, 31 in preberi besedilo.
V zvezek napiši naslov Družine se spreminjajo in odgovori na spodnja
vprašanja. Lahko si jih tudi natisneš in prilepiš zraven. Drugače pa napiši samo
odgovore v celih povedih.

DRUŽINE SE SPREMINJAJO
1. Kaj pomeni beseda družina?
2. Ali je družina pomembna? Pojasni.
3. Naštej različne tipe družin.
4. Katera družina je razširjena družina?
5. Katera družina je enostarševska družina?
6. Kateri dogodki prinašajo v družine velike spremembe?
7. Kaj pomeni posvojitev otroka?
8. Kaj pomeni, da je otrok v reji (živi pri rejnikih)?
9. Zakaj je pomembno, da pri delu pomagajo tudi otroci?
 Razmisli, kaj boš danes postoril-a v vaši družini, da boš s tem razveselil
ostale družinske člane.

MATEMATIKA
1. URA: ŠTEVILSKI IZRAZI
 Ponovimo izraze pri seštevanju:
24 + 33 = 57

seštevanec

seštevanec

VSOTA

Ali lahko poimenujemo člene tudi pri pisnem seštevanju? Da.
Poglejmo primer:

24 prvi seštevanec
+ 33 drugi seštevanec
57 VSOTA
 Ponovimo izraze pri odštevanju:
48 -

zmanjševanec

25 = 23

odštevanec

RAZLIKA

Poglejmo še primer za pisno odštevanje:
48 zmanjševanec
-25 odštevanec
23 RAZLIKA
Tudi pri besedilnih nalogah lahko uporabljate samo še pisno seštevanje in
odštevanje, ker je lažje in bolj zanesljivo.
 Reši naloge v DZ na strani 85, 86.
 Poskusi rešiti tudi str. 87. Vem, da zmoreš tudi to!

GLASBENA UMETNOST
1. URA: GLASBENA PRAVLJICA
 Poslušaj glasbeno pravljico Gradič (Mira Voglar). Najdeš jo na tej povezavi:
https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_
4/CSG_4_2CD_P_14.mp3
 Po poslušanju ustno reši spodnji nalogi.

