SREDA, 23. 12. 2020
- ne pozabi pogledati na adventni koledar pod številko 23!
LINK: https://calendar.myadvent.net/?id=c572780a3a14037234880bcecbb2512c

DRUŽBA
2. URA: PRAZNIČNA PRIREDITEV POŠ STUDENO - 10.30

MATEMATIKA
3. URA: ZABAVNA PRAZNIČNA MATEMATIKA
 Ob spodnjih rešitvah preglej, kako si rešil naloge v torek:
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 Današnja ura pa je namenjena zabavni praznični matematiki. Upam, da ti
bodo naloge zanimive in zabavne. Rešitve poglej šele na koncu!

1. SLIKOVNA ŠTEVILA
Dobro poglej, kaj je na sliki. Pomisli in ugotovi, katera števila se skrivajo za
sličicami. Vpiši jih v tabelo na desni strani slike.
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2. SUDOKU
Reši spodnji sudoku. Mrežo moraš s
številkami od 1 do 9 zapolniti tako, da
bo:
 v vsaki vrstici vseh 9 cifer in
vsaka samo enkrat.
 v vsakem stolpcu vseh 9 cifer in
vsaka samo enkrat.
 v vsakem od devetih manjših
kvadratov vseh 9 cifer - spet
vsaka natanko enkrat.

3. REBUSI
Reši rebusa. V kvadratke napiši rešitev.

4. MARSOVSKA ŠTEVILA

5. KOLIKO KVADRATOV?
Koliko
kvadratov
je skritih v
vzorcu te
preproge?

6. VŽIGALICE
Na sliki so iz 12 vžigalic sestavljeni štirje kvadrati, s čimer se je izoblikoval še en
večji kvadrat.
a) Odvzemite dve vžigalice (preostale naj ostanejo na mestu), tako da dobiš dva neenaka
kvadrata.
b) Še enkrat sestavi zgornji lik in preloži tri vžigalice, tako da dobiš tri enake kvadrate.

7. KAKO DOLG JE DINOZAVER?
Dinozavrov rep je dvakrat daljši od njegovega trupa, ta pa je polovico krajši od njegovega
vratu (do konca nosu), ki meri 12 metrov. Koliko meri dinozaver od nosu do konca repa?

8. ZA KONEC PA ŠE LABIRINT

GLASBENA UMETNOST
2. URA: PRAZNIČNE PESMICE


Pred vami je še zadnja ura GUM v tem letu. Zato sem vam za praznični čas
pripravila praznične pesmice. V diaprojekciji odpri PPT (PRAZNIČNE
PESMICE), ki sem ga priložila. Sledi navodilom in veselo prepevaj 

