SREDA, 18. 11. 2020
SLOVENŠČINA
- beri glasno 10 minut

NEŽA MAURER: ZLATI COPATI (B/18)
 Te zanima, zakaj je oktober zlat mesec? Večkrat preberi pesem Zlati copati.
 Kaj pomeni, da so drevesa v oktobru polna zlata? Imajo ga toliko, da ga
sipljejo po vsem gozdu, podarjajo ga vetru…
 Sedaj pa pripravi zvezek za SLJ in nalivno pero. Napisal boš pravljico o zajcu in
zlatih copatih. Upoštevaj značilnosti pravljice. Pa ne pozabi na naslov. Bodi
pozoren tudi na pravilen zapis besed ter velike začetnice.
 Pravljico mi boste prebrali v četrtek na videouri.

MATEMATIKA

RAZPOREJAM (DZ/73, 74)
Se še spomniš včerajšnje modne revije?
Vse možne kombinacije lahko tudi narišemo v obliki drevesa.
V zvezek napiši naslov in prepiši:
RAZPOREJAM

Koliko je torej vseh možnih razporeditev? Napiši odgovor.
Preberi besedilno nalogo v DZ / 73 zgoraj.
Oglej si »drevo«, ki prikazuje, kaj si Nejc lahko izbere za malico. Koliko različnih
malic si lahko Nejc pripravi?

3. naloga
Nariši, koliko različnih vrst peciva lahko speče teta Nejka.
Oglej si preberi zgornjo nalogo v DZ/ 74.
Koliko različnih parov so sestavili otroci?
Na podoben način reši še 4. nalogo. Tudi ti uporabi pri povezovanju tri različne
barvice!
Verjamem, da nisi imel težav, kajne?

SPOZNAVANJE OKOLJA

NA TRŽNICI (SDZ/28)
 Oglej si razlago učne snovi na povezavi:
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-inokolja/zivljenjska-okolja/trznica
(ali KLIK na čebelčka v elektronskem DZ, str. 28)
 Na tržnici prodajajo različne pridelke in izdelke. Pridelek je tisto, kar kmetom
zraste na vrtovih in njivah, ali kar dobijo od živali, npr. korenje, solata,
krompir, pšenica, mleko, jajca... Izdelke pa kmetje naredijo s svojim delom.
Npr. jabolčni sok, kruh, salame, olje, slamnik, klop ...
 Sedaj pa reši kviz. Ali je na sliki pridelek ali izdelek? Sliko primeš z miško in
vlečeš levo/desno. Svoje odgovore na koncu preveri s klikom na kljukico
(spodaj desno.) Zeleni okvirček pomeni, da je slika pravilno uvrščena, rdeči
pa pomeni, da si naredil napako in jo lahko popraviš.
Kviz: https://learningapps.org/display?v=pgagbq56520
 Sedaj preberi besedilo v delovnem zvezku na strani 28 in reši naloge.
V pomoč ti povem, da so živila, lahko jim rečemo tudi hrana, izdelana iz
različnih surovin. Kadar so izdelana iz rastlin (npr. jabolčni sok iz jabolk,
slivova marmelada iz sliv …) so to ŽIVILA RASTLINSKEGA IZVORA. Kadar pa ta
živila /hrano dobimo od živali so to ŽIVILA ŽIVALSKEGA IZVORA (npr. jogurt,
salama…).

