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MAT
RAZPOREJAM ( DZ / 71,72)

Na mizo postavi tri barvice: rdečo, modro  in zeleno. Na koliko načinov jih lahko 
razporedimo?

RDEČA   MODRA   ZELENA
RDEČA   ZELENA      MODRA
MODRA   RDEČA   ZELENA
MODRA   ZELENA      RDEČA
ZELENA      RDEČA   MODRA
ZELENA      MODRA   RDEČA
Ali prepoznaš  kakšno je pravilo, po katerem smo razporejali? Kolikokrat je bila 
rdeča barvica na prvem mestu, kolikokrat na drugem in kolikokrat na tretjem? Kaj 
pa zelena in modra barvica? 
Če si ugotovil, da je bila dvakrat na prvem, dvakrat na drugem in dvakrat na 
tretjem mestu imaš prav.
Sedaj pa bo prava modna revija:
Pripravi 2 različni kapi in 3 različne šale. 
Koliko je vseh možnih načinov da se različno urediš?
Za pomoč: najprej vzemi prvo kapo in k njej poišči vse možne razporeditve s šali, 
potem naredi enako še za drugo kapo. Štej ali pa si zapisuj kolikokrat si se moral 
»preobleči«.
Je bilo kar nekaj napornega dela, kajne?
Sedaj pa reši naloge v DZ/ 71 in 72. (žoge na strani 71 riši s šablono)

SLJ
Leseni klobuki v Sloveniji, DZ/53

Danes te čaka zanimivo branje v DZ/53. Preberi, in če prvič ne razumeš, preberi še
enkrat.
Drugo in tretjo  nalogo reši po navodilu. Natančno preberi trditve.

TJA  naloge na povezavi anjadobiobisketja.weebly.com 

GUM

1. URA: Pesem Naša kuharica
Klikni na povezavo in poišči pesmico NAŠA KUHARICA:
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice

Večkrat jo poslušaj in se jo poskusi zapomniti. 
Odpri delovni zvezek na str. 17 in v 1. okvirček prepiši znake za spremljavo 
pesmi, tako kot je na sliki. Nato jo poskusi zaigrati. 
Načini igranja: 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/


Udarjanje kuhalnice ob lonec
 dveh žlic druga ob drugo
 udarec z žlico po kozarcu
 udarec s kuhalnico po pokrovki.

Spremljavo za drugo in tretjo kitico si izmislite sami in jo zapišite v prazne 
prostorčke. Uporabite lahko tudi druge  kuhinjske pripomočke.  
Veselo igranje ti želim! :)

SUP (le za učence, ki obiskujejo skupinsko učno pomoč)

S klikom na spodnjo povezavo se ti bo prikazala igra, v kateri moraš s pomočjo 
stotičnega kvadrata ugotovit iskano število. Vpiši ga v okvirček in klikni ok. Na 
desni strani, bo seštevalo pravilne in napačne odgovore. 
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z80nrrw1duvr
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