Dragi moji,
pa smo prav zares zakorakali
že v tretji teden. Postali ste že
pravi mojstri v rabi
računalnika. Tudi
vsakodnevnih ekstra izzivov se
lotevate, odlični ste!
učiteljica Martina

DRU: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE (SLOVENSKE POKRAJINE)

Danes bomo malo prekinili potovanje po zgodovini in se preselili nazaj v sedanjost. Ponovili
bomo snov o slovenskih pokrajinah, ki bi jo morali že oceniti, pa nam jo je virus zagodel.
Ocenjevanje bomo imeli konec prihodnjega tedna, zdaj pa le veselo na delo.


Najprej si v Z preberi vse zapiske od Dinarskokraških pa do konca Obsredozemskih pokrajin.



Zdaj pa vzemi v roke U, beri snov v U, sproti pa si v Z dopisuj, česar nimaš napisanega.



Zapise v Z dopolni s čimveč primernimi skicami ali slikami, saj ti bodo pomagali pri lažjem
pomnjenju.



Sledi...učenje, učenje in učenje.



Priložen imaš tudi ppt dokument, v katerem najdeš kar nekaj nalog, preko katerih se lahko
ob koncu učenja preveriš in ugotoviš, kakšen napotek dobiš ob koncu reševanja. (glej od 9.
slajda dalje)

NAPIŠI MI, KAKŠEN NAPOTEK SI DOBIL, NA

martina.fajdiga@guest.arnes.si .

SLJ: KAKO OPIŠEMO LJUDSKI OBIČAJ?

Včeraj si izvedel več o običaju škoromatija.
Poglejva, kaj te čaka danes.



Odpri SDZ 2 na strani 43. Oglej si fotografijo. Kaj že veš o tem običaju?



Pred teboj je 13. naloga. Pogledal si boš posnetek običaja. Zbrano glej in poslušaj, da si boš uspel
zapomniti čimveč podatkov. Posnetek boš našel v interaktivnem gradivu www.radovednihpet.si.



Pri 14. nalogi ustno odgovori na vprašanja in pojasni svoje mnenje.



15. naloga: Zdaj si posnetek oglej še enkrat, nato zapiši odgovore na vprašanja V CELIH
STAVKIH.



17. naloga: Dopolni besedilo.



18. naloga, 19. naloga: PISNO odgovori na vprašanja V ZVEZEK. Spomni se, da morajo biti
odgovori dolgi, jasni, čitljivo in pravopisno napisani.



SDZ 2, str. 45 Reši še rubriko Dopolni in pomni.

IZZIV ZA RADOVEDNE:
S pomočjo spleta ali knjig poišči podatke o nekem ljudskem običaju. S pomočjo
predmetov, fotografij, izpisanih podatkov … predstavi običaj, ki se ti zdi zanimiv. Lahko
pokukaš tudi V TUJINO!

POŠLJI MI SLIKO SVOJEGA ZAPISA V ZVEZKU NA

martina.fajdiga@guest.arnes.si .

MAT: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE (ŠTEVILSKI IZRAZI, ENAČBE IN NEENAČBE)

V nadaljevanju imaš pripravljenih precej vaj za
ponavljanje in utrjevanje matematičnih vsebin. Ker jih
je veliko, si delo razporedi na dva dneva. Naloge boš
reševal v zvezek. V sredo popoldan ti pošljem rešitve,
da boš lahko svoje delo tudi pregledal.
V petek pa nas bo čakalo preverjanje teh vsebin, velja?

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE
ŠTEVILSKI IZRAZI

1. Izračunaj. Postopek reševanja zapisuj v vsako vrstice posebej.
16 + 4 + 5 + 3 =

15 – (5 + 7) =

5 • 7 + 23 =

23 – 5 – 6 =

16 : 4 : 2 =

20 : (12 – 10) =

36 + (36 + 6) =

8 • (10 – 4) + 6 =

(25 + 5) - 23 =

2. Preberi besedilo in izračunaj po navodilu.
Izračunaj vsoto števil 8 in 9.

_______________________________

Izračunaj razliko števil 100 in 25.

_______________________________

Število 250 deli s 5.

_______________________________

Zmnožek števil 19 in 3 pomnoži s 4.

_______________________________

Količnik števil 3500 in 35 pomnoži z 2. _______________________________
3. Dopolni preglednice.
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(6  m) : 3 - 2

ENAČBE

NEENAČBE

GUM: GLASBENE DEJAVNOSTI – PETJE (ponavljanje in utrjevanje)

Včeraj si pridno ponovil naše znane plese, danes pa je dan za....... PETJE, seveda.

Ponovi petje naslednjih pesmic:


Sinji galeb (posnetek v interaktivnih gradiv Radovednih5)



Drežniška (posnetek na https://www.youtube.com/watch?v=wYtwJJvYJF8)



Zverinice iz Rezije (posnetek med lutkovno predstavo na
https://www.youtube.com/watch?v=jG0mHK_SwYI

Če še ne znaš besedil, imaš zdaj več kot dovolj časa, da se jih naučiš. ;)
Veselo prepevanje ti želim!

Če se ti pri reševanju kjerkoli zatakne, veš kje in kako me najdeš. Ne oklevaj, pošlji
sporočilo!
Lep dan
Učiteljica Martina

