PONEDELJEK, 30. 3. 2020

SLOVENŠČINA: Lutkovna predstava: VŽIGALNIK
Na spletni strani si oglejte vse tri posnetke zgodbe Vžigalnik.
https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/zgodbe/vzigalnik
Po ogledu preberite vprašanja na učnem listu in na njih odgovorite v zvezek.

MATEMATIKA: Telesa – SDZ 2/100
V SDZ rešite naloge na strani 100. Na učnem listu izberite 3 besedilne naloge in jih rešite v zvezek.
Lahko se preizkusite v znanju na: https://www.lilibi.si/mestni-trg/matematika/geometrija/igre

GLASBENA UMETNOST: Računstvo
Ponovi in utrdi pesmico. Besedilo imaš zapisano v zvezku.

Lutkovna predstava: Vžigalnik

Matematične naloge:

Odgovori na vprašanja. Zapiši jih na list ali v zvezek.

1. V shrambi je na 5 policah 30 kg moke. Na vsaki polici je enaka količina moke.
Koliko kg moke je na vsaki polici?

1. Kako ste se počutili med gledanjem lutkovne
predstave?
2. Zakaj ste se tako počutili?
3. Vam je bila predstava všeč? Zakaj da/ne?
4. Kaj vam je bilo najbolj všeč? Pojasnite.
5. Kaj vam ni bilo všeč? Pojasnite.
6. V predstavi se srečamo s štirimi načrti:
a) s čarovničinim,
b) z vojakovim,
c) s princeskinim in
č) s kraljičinim.
Pripovedujte o vsakem izmed njih in povejte, kako
so se izšli.

2. V vreči je 80 kg krompirja. Na mesec ga porabimo 10 kg.
Koliko mesecev bomo imeli krompir?
3. V gledališče je odšlo 100 otrok. Zasedli so 10 vrst v gledališču.
Koliko otrok je sedelo v eni vrsti, če so vse vrste imele enako število sedežev?
4. Otroci tekmujejo v branju. Brali so 5 dni. Metka je prebrala vsak dan 8 strani,
Janko 9 strani in Miha 6 strani. Koliko strani je prebral vsak?
Kdo je zmagovalec?
5. Izračunaj, koliko nog imajo živali. Napiši račune.
6 rac: _________________________
9 krav: ________________________
10 petelinov: ___________________
8 pajkov: ______________________
7 pikapolonic: __________________
6. Matej ima 8 zajčnikov in v vsakem 7 zajcev. Jure ima 7 zajčnikov in v vsakem 8
zajcev. Kdo ima več zajcev?
7. Oče je star 40 let. Ana je štirikrat mlajša od njega.
Koliko je stara Ana?
8. 45 cm traku razrežemo na 9 enakih delov. Koliko cm meri en del traku?

