4. razred

6. 4. 2020

SLJ, MAT, TJA, DRU, ŠPO

SLOVENŠČINA
Spoznali ste pravljičarja Hansa Christiana Andersena in njegovo pravljico Snežna kraljica,
lahko ste si ogledali predstavo in risanko.
Še enkrat preberite odlomek v berilu Palača snežne kraljice.
Ste v slovarju našli razlago vseh nerazumljivih besed? Če katere besede niste našli, mi
napišite.
V zvezku že imate ilustracijo. Danes pa boste odgovorili še na vprašanja pod berilom str. 59.

MATEMATIKA
Prostornina – vaje
Zadnje tri ure matematike se ukvarjamo s prostornino. Danes so na vrsti naloge pretvarjanja in
računanja z enotami za prostornino.
Te naloge so v DZ 3 str. 32, 33 in 34. Rešujte jih počasi in zbrano. Če ne bo šlo, prosite za
pomoč starše ali pa mi vprašanja napišite. Z veseljem bom pomagala z razlago.
Še vedno pa velja povabilo k interaktivnim vajam, ki jih rešujte postopoma – ne vse naenkrat.
https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_prostornina.html
ANGLEŠČINA

3.teden (6.4.-10.4.20)/ 5.ura
HELLO, EVERYBODY !!!
Zakorakali smo v 3.teden šolanja na doma. Moj vtis je, da četrtošolci zelo
pridno delate in se mi oglašate. Vabim vse, s katerimi še nismo v navezi,
da se mi javite !!!
PONOVITEV V zvezek napišite EXERCISE (vaja), prepišite povedi in
narišite, kaj povedi pomenijo.

A cat is on the car.

A mushroom is on the pizza.
A dog is under the table.
A teddy bear is in the schoolbag.
An apple is under the chair.
Je šlo ??? Rešitve si boste lahko prebrali v navodilih za
naslednjo uro.
NOVO:
Kadar opisujemo, kaj se v sobi nahaja, pričenjamo poved s
frazo There is (nahaja se).
DRUŽBA
Orientacija s pomočjo zemljevida, Sonca in zvezde Severnice
Ponovimo.

Preberite, kako orientiramo zemljevid in rešite nalogo v DZ str. 53. Zemljevide bomo
praktično orientirali, ko se vrnemo v šolo.
Zapišite v zvezek naslov Orientacija s pomočjo zemljevida, Sonca in zvezde Severnice
in prepišite:

Sedaj pa si na str. 54 in 55 preberite, kako se orientiramo s pomočjo naravnih pojavov in
rešite naloge. Orientiranje s pomočjo ročne ure lahko izpustite.
Zapišite in narišite v zvezek.

ŠPORT
Učitelj Simon predlaga vadbo po črkah tvojega imena. Poskusite.

