Dobro jutro!
Ura MAT bo potekala samostojno in ne preko videokonference. V urniku sem zamenjala sredo in
petek (MAT- SLJ)
Pa smo spet sredi tedna. No ta ni ravno spomladanski in gotovo niste toliko v naravi, kot bi bili lahko,
če bi bilo vreme lepše. Če želiš si lahko ogledaš tole risanko. Ta je še iz časov moje mladosti in meni
so bile strašno všeč, ker je bil tale Baltazar tako pameten.
https://www.youtube.com/watch?v=A5_D68L-xpc

DRU – ZIVLJENJE V MESTIH
Danes boš spoznal, kako so včasih živeli v mestih.
1. Odpri učbenik na strani 82 in 83, preberi vsebino in preglej slike. Preberi večkrat in si podčrtaj
ključne besede.
2. V zvezek napiši naslov Življenje v mestih in datum.
3. Odgovore zapiši v obliki MV. Piši samo pomembne podatke ne odgovarjaj v celem stavku.
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Kdo je imel pomemben položaj v mestih?
Kaj se je dogajalo na tržni dan?
Kaj so prodajali kmetje in kaj trgovci?
Kaj je bil tržni mir?
Kaj so meščani jedli?
Kje so dobili hrano berači in reveži?
Katera bolezen je pogosto zajela mesto? Zakaj?
Kakšne so bile meščanske hiše?
4. Lahko prilepiš kakšno sliko ali kaj narišeše.

MAT – MREŽA KVADRA
Mrežo kvadra boš spoznal mrežo kvadra preko PPT predstavitve.
LUM – TANGRAM
Se še spomniš, ko si se prejšnji teden učil o večkotnikih. Danes boš izdelal TANGRAM.
Kaj je Tangram? Tangram je miselna igra. Najprej si oglej PPT. Po ogledu izdelaj svoj tangram.
Potreboval boš bel karton (lahko tudi navaden list, če ga nimaš, ampak je bolje, če je nekoliko
debelejši), ravnilo in svinčnik.
Pri risanju in rezanju bodi natančen, drugače boš težko sestavljal figure.
Ko imaš tangram narejen oblikuj 3 figure, jih posnemi in pripni na oglasno desko v Padletu na oglasno
desko Geometrija. Ne mi pošiljati po emailu!
https://padlet.com/jernejatolar/kxvvrxff8h1f

ŠPO – DRUŽINSKA REKREACIJA
Nalogo si dobil v torek in jo samo nadaljuj.

