
ČETRTEK, 26. 11. 2020

MAT: KILOGRAM, DEKAGRAM (DZ / 85)

Danes se boš ukvarjal pa s tehtanjem. Že lani smo se v šoli pogovarjali  katera živila 

prodajajo v trgovini na kilograme. Se spomniš?

                           

Vsa živila na slikah torej tehtajo 1 kilogram. Kot si verjetno opazil, na vseh živilih piše 1

kg. To je oznaka  za kilogram.

  Razmisli in oceni, koliko približno tehtajo ( samo ustno):

                                 dojenček , tretješolec, odrasel človek , avtomobil 

Sedaj pa malo za zabavo: oceni koliko tehtajo tvoji družinski člani, svoje ocene napiši na 

en listek. Potem pa jih povabi na tehtanje. Za koliko kg si se zmotil pri vsakem 

družinskem članu?

Odpri delovni zvezek / 85

Oceni, koliko tehtajo bitja pri 1. nalogi in nato poveži. 

 Ostale naloge na strani 85 reši po navodilu, 2. in 4. nalogo reši v zvezek. Nalog ni 

potrebno prepisovati.  

SLJ: DOBILA SEM BRATCA ( DZ/62,63)

Veš, kako si se rodil/a? Če ne veš, prosi starše naj ti povedo. Sedaj pa preberi še besedilo v 
DZ/62 – Dobila sem bratca.

Prosi domače, da ti razložijo manj znane besede: maternica, porod, porodnišnica, rojstvo… 
Večkrat glasno preberi to besedilo.

Reši še nalogi na strani 63/ 2. in 3. Če ne veš, kaj je odstavek, pobrskaj po tem zvezku. Ne-
kje smo jih označili in prešteli.



SLJ: DOBILA SEM BRATCA ( ODGOVORI NA VPRAŠANJA)

Sedaj pa pripravi črtan zvezek, napiši naslov Dobila sem bratca in s pisanimi črkami v celih 
povedih odgovori na vprašanja. Pazi tudi na velike začetnice in na pisavo. Najprej si odgo-
vor oblikuj v glavi, šele nato ga zapiši.

Nalogo fotografiraj in mi jo pošlji do petka.

LUM: MOJA KMETIJA

  V zvezek za okolje nariši in  natančno pobarvaj  svojo kmetijo. Narisati moraš:

•  gospodarska poslopja (hlev, kurnik, kašča, kozolec ...), 

• obdelovalne površine (vrt, polje, njiva, sadovnjak …), 

• pridelke (npr. solata, jabolka …) in 

• živali. Živali nariši le nekaj (3), toliko da nakažeš katere so in kje se nahajajo.

Rišeš lahko čez dve strani. Ne pozabi, da moraš imeti dobro ošiljene barvice. 

Svojo kmetijo in načrt, ki si ga izdelal v ponedeljek pri okolju, fotografiraj in mi ju pošlji do

30. 11. 2020.


