PONEDELJEK, 9. 11. 2020
SLOVENŠČINA
- vsak dan beri glasno 10 minut

1. ura: PRAVOPISNE VAJE 1
 Reši učni list - PRAVOPISNE VAJE 1.
 Sledi navodilom na učnem listu. Vse naloge rešuješ v zvezek. Piši čitljivo s
pisanimi črkami.
To nalogo fotografiraj in mi pošlji na elektronski naslov do 12. 11. 2020

DRUŽBA
1. ura: DRUŽINE NAŠIH PRASTARŠEV
 Pri družbi bomo nekaj snovi preskočili in se v prihodnjih urah posvetili
družinam. Danes bomo spoznali kakšne so bile družine nekoč.
 Za uvod si na spletnem naslovu
https://www.youtube.com/watch?v=uNIZfgFJ3t0&t=2s oglej kratki animirani
film po pesmi Iztoka Mlakarja Čikorja an kafe.
(Cikorija je rastlina, iz korenine te rastline se pripravi kavni nadomestek).
Besedilo je v primorskem narečju.
 V kazalu učbenika za družbo poišči naslov Družine naših prastaršev in preberi
besedilo. Dobro si oglej tudi fotografije. Pozoren bodi na oblačila, obutev,
število otrok. Kaj misliš kdo je posnel fotografijo?
 V zvezek za družbo napiši naslov Družine naših prastaršev in prepiši povzetek
v učbeniku na strani 33. Če najdeš kakšno sliko (splet, revije, lastni arhiv), ki
prikazuje družino nekoč, jo nalepi zraven.
 Če imate doma stare fotografije, si jih skupaj s starši oglejte.

MATEMATIKA
Pri matematiki bomo ta teden predvsem ponavljali in utrjevali znanje.

1. URA: PONAVLJAMO 1
 Na začetku malo ogrevanja:
- ponovi poštevanko (mešano po številih, hitro - brez čakanja,
okrog 15 primerov),
- ponovi, kako imenujemo posamezne člene pri seštevanju,
odštevanju, množenju in deljenju.
 Nadaljuj z reševanjem nalog v zvezek MAT, napiši naslov
PONAVLJAMO

 Naloge prepiši in reši v zvezek.
PONAVLJAMO
1. Uredi števila po velikosti. Začni z največjim.
725, 275, 527, 517, 702
2. S števkami 7, 0, 9 in 2 sestavi največje in najmanjše štirimestno
število.
Največje je …………….., najmanjše pa …………. .
3. Izračunaj.
26 : 8 =

55 : 7 =

82 : 8 =

77 : 10 =

23 : 6 =

4. Igor je prebral 208 strani.
Manja je prebrala 55 strani več kot Igor.
Silva je prebrala 40 strani več kot Manja.
Koliko je prebrala Manja?
Koliko je prebrala Silva?
Kaj bi lahko še izračunali?
Nato lahko na spodnjih povezavah utrjuješ račune množenja in deljenja.
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/blockpuzzle_multiplications.htm?language=slov
enian&linkback=../../../education/math-multiplications/index.htm
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/gradiva_mat_100/deljenje/deljenje-do100/index.html

GLASBENA UMETNOST
1. URA: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE; POJOČI KOZARCI
 Pri GUM smo se naučili že nekaj pesmic. Ponovi besedila pesmic in jih
doživeto zapoj. Večino imaš na glasbenem CD-ju.
Pesmice: POJ Z MENOJ; ČUDOVITI SVET GLASBE; MRAVLJA IN POLŽ; OSEL IN
KUKAVICA; O, MOJ PRELJUBI DOM
(https://www.youtube.com/watch?v=P_yIW6cYgjw)
 Po čem se toni med seboj razlikujejo? Katera dva solmizacijska zloga si
spoznal/a in kako ju pokažeš?
 DZ/15, 17: Ponovi ritmično izrekanje uganke, tudi z ritmičnimi zlogi za
četrtinke (TA) in osminke (TA-TE). Prav tako z zlogi ponovi Igro odmevov.
 Za konec pa še nekaj zabavnega!
- Potrebuješ najmanj tri steklene kozarce. Lahko so tudi kozarci za vlaganje,
stekleničke (glej slike).
- V kozarec nalij malo vode in z leseno palčko, kuhalnico ali žlico narahlo
potrkaj po njem. Kozarec zapoje – odda zvok določene višine. Če doliješ še
malo vode in poskus ponoviš, ugotoviš, da se višina zvoka spremeni.
- Zdaj pa še v ostale kozarce nalij vodo do različnih višin. Potrkavaj po njih in
tako izvabi novo melodijo (Vode ni treba obarvati, kot je to prikazano na fotografiji).

Če želiš, se lahko posnameš in mi pošlješ posnetek svoje melodije 

