PONEDELJEK, 30. 11. 2020
SLOVENŠČINA
1. URA: ZVOČNA PRAVLJICA DEČEK IN SREČA
 Na kaj pomisliš ob besedi SREČA?
 Danes prisluhni glasbeni pravljici Deček in sreča.
Začne se: Deček je hodil po svetu in iskal srečo … Poišči jo na povezavi:
https://otroski.rtvslo.si/lahko-nocotroci/avacc/media/play/id/174623525/section/oddaje
 V zvezek SLJ napiši naslov Zvočna pravljica DEČEK IN SREČA
 Prepiši vprašanji ter odgovori:
Je deček odkril, kaj je sreča?
Kdaj je občutil srečo?
 Nato še nariši prizor iz pravljice (dečka, ki je iskal srečo).

DRUŽBA
1. URA: PRAZNIKI NAS DRUŽIJO
 Najprej si oglej posnetek na tej povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=KKvJ0OT4D3k
 Kdo so ti možje in od kod prihajajo, pa si oglej na infodromu:
Sveti Miklavž https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/4488
dedek Mraz https://www.youtube.com/watch?v=LK8dzJb_KxQ
Božiček https://www.youtube.com/watch?v=kZdnmU7RcpI
 Preberi besedilo v učbeniku DRU na str. 38, 39 Prazniki nas družijo.
 V zvezek za DRU napiši naslov Prazniki nas družijo in prepiši besedilo na
koncu strani 39 POVZETEK.

MATEMATIKA
1. URA: ENAČBE DELJENJA (DZ/12)
 V karo zvezek prepiši enačbe in jih reši tako, kot prikazuje prvi primer.
30 + c = 70
c = 70 – 30

x – 22 = 22
x=

x + 34 = 54
x=

c = 40
30 + 40 = 70
70 = 70

3 ‧ x = 12
x=

10 ‧ x = 50
x=

6‧7=x
x=

 SDZ 2, str. 12
Naloge bomo rešili skupaj na video srečanju, ob 9.30.

GLASBENA UMETNOST
1. URA:
 Prejšnji teden si pri GUM spoznal filmsko glasbo in njen pomen v filmu.
Slišal/a si tudi Mojčino pesem, ki se jo boš danes naučil/a:
Posnetek:
https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2C
D_P_31.mp3



V učbeniku na str. 72 imaš notni zapis te pesmi.

 V zvezek GUM napiši naslov Mojčina pesem.
Danes boš besedilo pesmi LEPO prepisal/a v zvezek tako, da bodo posamezne
kitice ločene. Tu je pomanjšano besedilo, da vidiš, kako zapišeš:

Spomni se: k prvi kitici spada vsak prvi verz pod
notnim zapisom. K drugi kitici spada vsak drugi verz
in tako naprej.

 Pesem še ilustriraj.

