PONEDELJEK, 4. 5. 2020

MAT, SLJ in ŠPO
V karo zvezek napiši naslov VAJA, ne pozabi na datum, prepiši besedilne naloge
in jih reši. Vmes si vzemi čas za telovadbo (minuta za zdravje).

1. NALOGA
a) Ivo je imel 6 bankovcev po 5 evrov in še 20 evrov. Breda je imela 4
bankovce po 5 evrov in še 30 evrov.
• Kdo je imel več denarja?
• Koliko denarja sta imela Ivo in Breda skupaj?

b) Iz skupnega denarja sta kupila 2 loparja za badminton in plačala s tremi
bankovci po 10 evrov.
• Koliko denarja jima je še ostalo?

c) Ivo in Breda sta kupila še dve košarkarski žogi. Vsaka žoga stane 10
evrov.
• Koliko denarja jima je ostalo?
• Ali lahko za preostali denar kupita 2 loparja za badminton in
1 košarkarsko žogo?

2. NALOGA
V knjigarni so imeli na policah zložene šolske potrebščine.
Na 1. polici je bilo 8 škatel, v vsaki škatli po 10 barvic.
Na 2. polici je bilo 7 zavitkov, v vsakem po 6 zvezkov.
Na 3. polici je bilo 9 kozarcev, v vsakem po 5 svinčnikov.
Na 4. polici je bilo v škatli 36 radirk.

a)
b)
c)
d)

Koliko je bilo vseh zvezkov?
Koliko je bilo vseh svinčnikov?
Koliko je bilo vseh barvic?
Radirke so razdelili v 4 manjše škatle. Koliko radirk je bilo v vsaki
manjši škatli?
e) Ali lahko izračunaš, koliko knjig je bilo na polici? DA NE
Utemelji odgovor.

3. NALOGA
V pekarni so imeli na dveh policah po tri košare. V vsaki košari je bilo 5
rogljičkov. Koliko rogljičkov bodo lahko prodali?

4. NALOGA
V dveh vrstah je po 5 otrok. Vsak otrok drži v roki 2 balona. Koliko je vseh
balonov skupaj?

5. NALOGA
Na steni visita dve sliki. Na vsaki sliki so 4 muce. Koliko tačk imajo vse muce
skupaj?

6. NALOGA
Na polici v shrambi je bilo 97 jabolk. Otroci so jih nekaj pojedli, sedaj je na
polici še 79 jabolk. Koliko jabolk so pojedli otroci?

7. NALOGA
Kmet je s polja pripeljal 57 buč. Nahranil je svinje in ostalo mu je 39 buč.
Koliko buč so pojedle svinje?

GUM
Na internetu poišči kako otroško pesmico. Poslušaj jo toliko časa, da se jo boš
naučil. Ko boš znal samostojno zapeti pesmico, si ob melodiji izmisli še ritem z
lastnimi inštrumenti. Če ti bo vse skupaj odlično šlo in boš želel še več, potem si
ob pesmici izmisli še svojo koreografijo.
Ne le danes, ampak tudi v prihodnjih dneh vadi, kar se boš naučil, saj boš na
koncu za uspešno zapeto in spremljano, morda pa tudi zaplesano pesmico,
dobil tudi oceno.

