
TOREK, 7. 4. 2020 

Ne pozabit rešiti tudi vaj za ANG.  

MAT - PROSTORNINA  

-Oglej si filmček : https://youtu.be/m5KUMz_605c  

Zanimivo, kaj? Sedaj pa odgovori na vprašanja. 

 Kaj je prikazal oz. delel gospod na posnetku? 

 Kakšne oblike posod je imel pred seboj? Naštej jih. 

 Kakšne prostornine so imele posode oz. koliko so merile? 

 Kaj je gospod s poskusom želel pokazati? 
 

Odgovori:   

 Gospod na posnetku je pretakal vodo. 

 Imel je različne oblike posod. 2 kozarca različnih prostornin, lonec in steklenico.  

 Prostornine posod: kozarček -1 dl, kozarec -3 dl, lonec – 1l in steklenica -1l. 

 S poskusom nam je pokazal  2 pomembne zadeve:  1l meri 10 dl,  oblika posode je lahko 

različna, prostornina pa ostaja enaka.  

  

-Kaj si danes pil/a za zajtrk? Koliko? Iz kakšnega lončka, kozarčka?  

 

-Doma poišči litersko steklenico, pa kozarec za en 1 dl. Ker veš, da prostornino merimo z 

merilnimi posodami, poišči še to.  

Sedaj pa je čas, da začneš s prelivanjem.  

Koliko kozarčkov si preliv v litersko steklenico? Odgovor ti je jasen, kajne.   

Spomnil si se zgornjega posnetka in znanja, ki si ga pridobil že v 3. razredu:  

 

 

1 liter = 1l 

1l = 10 dl 

 

1dl x10         merilna posoda 
                                                                                                                                 
-Doma poišči nekaj različnih skodelic, kozarcev, steklenic, plastenk, loncev. Najprej poskušaj 

oceniti njihovo prostornino, nato pa jo z merilno posodo izmeri in zapiši meritve v 

preglednico v zvezek z merskim številom in mersko enoto.  

 

https://youtu.be/m5KUMz_605c


Naslov:                             MERIMO PROSTORNINO 

 ocena Meritev – kot kaže na merilni posodi 

1. SKODELICA  KAVE 1dl 1 dl 

2.     

3.    

4.    

5.    

 

Si se z ocenjevanjem približal resnični meritvi? 

- Za domačo nalogo boš vzel MAT DZ4 in rešil str. 22, 23, 24, 25. 

- V spletni vadnici danes ničesar ne rešuješ.  

 

SLJ – PRAVLJICA – MALA MORSKA DEKLICA 

 

Danes se bomo posvetili pravljici.  

Za začetek boste iz spodnjega opisa ugotovili, za katerega velika pravljičarja gre. 

 
Pa začnimo: 

 Rojen 2. aprila 1805, umrl pa 4. avgusta 1875 

 je pesnik, pisatelj in pravljičar 

 živel na Danskem 

 napisal Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Deklica z vžigalicami, Kraljična na zrnu 

graha … 

 

Si ga prepoznal/ a?  Haha … 

H.C. Andersen, kajne. Velik pravljičar, ki je praznoval prejšnji teden svoj rojstni dan. Zato se 

bomo danes in jutri pri slovenščini ukvarjali z eno od njegovih pravljic. 

 

Preko povezave si boš ogledal pravljico MALA MORSKA DEKLICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=0j2pPqnesZQ 

 

Po ogledu pravljice boš vzel zvezek za književnost in zapisal naslov:  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0j2pPqnesZQ


H. C. Andersen – MALA MORSKA DEKLICA 

 

Nato pa odgovoril na spodnja vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek v celih povedih. 

1. Kdo je glavna oseba pravljice? 

2. Katere osebe še nastopajo v pravljici? Naštej jih.  

3. Kje se zgodba dogaja?  

4. Na kratko opiši tvoj najljubši dogodek iz pravljice. 

5. Kako bi spremenil konec pravljice. Zapiši na kratko, v nekaj povedih.  

 

NATO REŠI SPLETNI KVIZ! 

 

NIT – utrjevanje znanja - človek 

Pripravi si zvezek in učbenik za NIT. Danes boš ponovil, kar si spoznal in se naučil o človeku 

do sedaj.  

OPORNE TOČKE 

- Razvoj človeka (od dojenčka, mladostnika do odraslega in nato ostarelega človeka) 

- Kako nastane otrok? 

- Gibala (mišice in kosti) 

- Prebavna pot 

- Zobje 

- Hrana – Zakaj jemo hrano?, Kakšnega izvora je? Kako hrano pripravljamo?... 

- Dihalna pot 

V zvezku in v učbeniku preberi posamezno poglavje in nato glasno povej, kaj si si zapomnil 

in kaj se ti je zdelo zanimivo.  

GUM – GLASBILA 

Naprej zapoj pesmi, ki smo se jih naučili. Nato poslušaj posnetek in ponovi znanje o glasbilih. Želim ti 

prijetno poslušanje.  

https://forms.gle/azJHZWcK9HZnFxNo7
https://www.youtube.com/watch?v=B2XZ2WdSIW4

