DRAGI UČENCI,
ŠE VEDNO SMO DOMA…AMPAK MI SE NE DAMO, KAJNE? VERJETNO ŽE
KOMAJ ČAKATE DNI, KO SE BOSTE ZOPET LAHKO IGRALI S SVOJIMI
PRIJATELJI NA IGRIŠČU ALI MORDA KLEPETALI V ŠOLI.
UČITELJI V TEM ČASU IŠČEMO NAČINE, KAKO OSTATI POVEZANI Z
VAMI IN VAM DELITI NOVO ZNANJE. NEKATERI ZASE PRAVIJO, DA
SO POSTALI PRAVI INFLUENCERJI, KER SVOJE ZNANJE DELIJO TUDI
PREKO POSNETKOV NA YOUTUBU. ČE IMATE INTERNET, SI LAHKO
POGLEDATE EN LUŠTEN POSNETEK UČITELJA, KI JE ZA SVOJE UČENCE
PRIREDIL PESEM LILI IN BINE IN JO VI PRAV GOTOVO POZNATE.
PRAV LAHKO BI POSTALA HIMNA ŠOLANJA V TEM ČASU – »ŠOLA OD
DOMA«.
https://www.youtube.com/watch?v=6sp9xupfj8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Gv9Y3p6eFgqr8zSSq8Ye5TGg_5nM
x7ACo8eBF0y3M-wmXZK3P4kyiFKo
IN NALOGE TEGA TEDNA SO…
SPO (30. 3.-3. 4. 2020)
Kako kaj rastejo vaše rastline, ki ste jih posadili prejšnji teden? Prav radovedna
sem. Starši naj jih fotografirajo in pošljejo učiteljici Ireni. Prav?
Ste izdelali vremenski koledar? Nekateri so si vzeli čas in izdelali celo
vremensko postajo. Super!
ŽIVO, NEŽIVO
SDZ/68, 69: Živo, neživo
Nal. 1: Dobro si oglej fotografiji. Na obeh slikah sta kužka, vendar pa je med
njima velika razlika. Kaj misliš, katera?
Kužek na prvi sliki je živ kužek, na drugi je igrača, ki pa ni živa.
Nal. 2: Ljudje, živali in rastline smo ŽIVA BITJA. Kakšne so lastnosti živih bitij,
si oglejte pri nal.2.
Poleg živih bitij so v naravi tudi NEŽIVE STVARI. Kaj meniš, kaj je na naslednjih
dveh slikah, živo ali neživo?

Les je živa stvar, če govorimo o drevesu, ki še raste, ko pa ga posekamo in ga
uporabimo za kurjavo, ni več živo.
Kaj pa ogenj? Ogenj za svoje delovanje potrebuje kisik kot ga za življenje
potrebujejo tudi živa bitja.
Televizija? Televizija je neživa stvar, ker jo izdelamo iz naravnih materialov pa
čeprav se na ekranu pojavljajo gibljive slike.
Nal. 3: Označi lastnosti, ki veljajo za živa bitja. Pomagaj si z nal. 2 na prejšnji
strani.
Nal. 4: Obkroži, kar je živo.
Zvezek (rožica): Napiši naslov ŽIVO, NEŽIVO in jih nekaj nariši. Z zeleno
barvo obkroži živa bitja, z modro nežive stvari. Pomagaj si z prilogo: ŽIVO,
NEŽIVO. Če imate doma tiskalnik, lahko datoteko kar natisnete in jo prilepite v
zvezek.
ONESNAŽEVANJE OKOLJA
SDZ/70: Onesnaževanje okolja
Nal. 1: Ljudje na različne načine onesnažujemo okolje. Oglej si fotografije in
poskusi ugotoviti na kakšne.
Nal. 2: Z ločevanjem odpadkov lahko pripomoremo k čistejšemu okolju. Znaš
ločevati odpadke? Poskusi pravilno razporediti odpadke. Naj ti pomagajo starši.
Zagotovo so vešči v sortiranju odpadkov. Še rahla pomoč…
…tako:

…ali tako:
https://www.youtube.com/watch?v=CnGYmuczcS4
Če imate čas in lahko tiskate, si lahko natisnete eno luštno »Kratkočasnico«, ki jo
najdete v prilogi: RAZVRŠČANJE ODPADKOV«. Če jo rešite, jo prilepite v
zvezek (rožica).
PONOVIM
SDZ/71, 71
Tako, prišli smo do konca teme Pomlad. Preveri svoje znanje. Vašim staršem
dajem pomembno nalogo… Če ste naloge rešili prav, vam starši lahko narišejo
nasmehe na obraze ob desni strani nalog.
LUM (30. 3. – 3. 4. 2020)
USTVARJANJE IZ RAZLIČNIH MATERIALOV
Že prejšnji teden ste ustvarjali iz različnih materialov – naravnih materialov. Ta
teden pa sem vam pripravila še nekaj idej za ustvarjanje iz materialov različnih
oblik in snovi, npr. iz odpadne embalaže, papirnatih krožnikov in krep papirja.
Izberite si eno ali več idej.
1. Odpadna embalaža lahko postane nekaj povsem novega in uporabnega, recimo
LONČEK ZA BARVICE: Priloga: IZDELEK IZ TETRAPAKA.
2. Pridružite se ideji, ki jo je pripravila ena od slovenskih učiteljic. Naredi
METULJA UPANJA. Izdelaj metulja in ga prilepi na mesto, kjer ga bodo videli
ostali ljudje (na vhodna vrata, na balkon) kot pozdrav vsem, s katerimi se v tem
času ne moreš družiti. Metulj naj pozdravlja tudi tiste, ki hodijo na delo in nam
rešujejo ali olajšujejo življenja, pozdravlja prijatelje, znance, sošolce, učitelje …
Njegovo sporočilo je: pogrešam druženje, vendar upoštevam navodila, ostajam
doma … za vse nas! Ideja za izdelavo: Priloga: METULJ
3. Bliža se velikonočni čas. Čas, ko domove pa tudi butarice okrasimo z
živobarvnimi ROŽICAMI IZ KREP PAPIRJA. V pomoč vam prilagam idejo za
izdelavo preproste rožice: Priloga: PREPROSTA ROŽICA IZ KREP PAPIRJA.
BODITE ZDRAVI IN VESELI. OGLASIM SE ZOPET NASLEDNJI TEDEN Z
NOVIMI IDEJAMI.
UČITELJICA MATEJKA

