PETEK, 8. 1. 2021
SLOVENŠČINA
- beri glasno 10 minut
- prepiši dve povedi s pisanimi črkami

PUŠČAVA (SDZ/79, 80, 81)
 V puščavi je podnevi zelo vroče, ponoči pa hladno. Tam ne pade veliko
dežja. Puščava je prekrita s puščavskim peskom.
 Kaj misliš, ali je v puščavi možno živeti? Ali v puščavi najdemo rastline?
Ali v puščavi živijo živali? Od kod dobijo vodo?
 Danes boš spoznal nekatere zanimivosti puščave in njenih prebivalcev.
 Odpri SDZ, str. 79, 80, 81
Oglej si besedila in fotografije na vseh treh straneh. Preberi naslove. Ob njih so
znaki za zahtevnost besedila. Odloči se, katero besedilo boš bral. Če si odličen
bralec, se odločiš za utež. Če si dober bralec, se odločiš za zvezdico in če imaš
pri branju še težave, se odločiš za peresce. Ko večkrat prebereš izbrani del
besedila, reši še nalogo za besedilo, ki si ga prebral. Sedaj pa se nauči lepo brati
eno izmed preostalih dveh besedil.

MATEMATIKA
 Izračunaj štiri račune.

ČETRTINA (SDZ/18,19)
PRED VIDEO SREČANJEM:
 Današnja matematika pa bo zelo podobna včerajšnji. Za začetek ponovi
poštevanko števila 4 in deljenje s številom 4.
 Danes pa boš spoznal kaj je ČETRTINA.
 Oglej si posnetek in ugotovi na koliko enakih delov bodo razdelili pico:
https://www.youtube.com/watch?v=bfh3oKsTJhA
 Tudi danes nariši pravokotnik, kvadrat in krog in jih izreži.

NA VIDEO SREČANJU:
 Oglej si, kako bomo jabolko, kos kruha in čokolado razdelili natančno na štiri
enake dele (pomagali si bomo z nožem).
Dobili smo štiri četrtine.
Razmisli kaj vse bi še lahko razdelil na četrtine in kako?
 Like, ki si jih pripravil pred video srečanjem bomo razdelili na četrtine (tudi
danes najprej prepogni lik na polovico in nato še enkrat na polovico), eno
četrtino pobarvaj.

Ali obstaja več možnih načinov prepogibanja?
 V zvezek napiši naslov ČETRTINA in nalepi vse tri lističe s pobarvano četrtino.
Še enkrat poglej če so deli popolnoma enako veliki. Če je kakšen del večji od
drugega, lika nisi razdelili na četrtine.
 Kako eno četrtino matematično zapišemo (zapiši v zvezek):
zgornje število nam pove, koliko delov je pobarvanih
spodnje število nam pove, na koliko delov smo razdelili celoto
 Odpri delovni zvezek na strani 18 in 19.
Natančno preberi in si oglej zgornjo nalogo: Kako je deček razdelil pico?
Ali so pico pravično razdelili?
 Dobro preberi navodila nalog, ki sledijo na obeh straneh in jih reši.
Ni bilo težko, kajne?

LIKOVNA UMETNOST

LUM – ROKAVICE
 Potrebuješ: škarje, lepilo, kolaž papir, vato, črn flomaster.
1. Iz kolaža izreži rokavice. Barvo si izberi sam.

2. Iz kolaža drugih barv izreži različne oblike in jih prilepi na rokavice. Naj ne
bodo takšne kot te na sliki. Izmisli si nekaj svojega.

3. S črnim flomastrom rokavičkam nariši različne vzorce.

4. Na koncu zalepi vato.

