JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO
Zap. št. dneva – pouka na daljavo

11.
Predmet

Razred: 4. a, 4. b

Datum:
PON., 30. 3. 2020

Dejavnost
POUSTVARJANJE BERILA:

Dodatna navodila
-* Na www.radovednih-pet.si

Ljudska: OD BARKE, KI JE PO SUHEM PLAVALA (Berilo, 154–157)

SLJ

Predmet

MAT

Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek

- Na spletni strani www.radovednih-pet.si v zavihku Berilu*
poišči to pravljico in jo poslušaj.
- Preberi besedilo enkrat na glas.
- V zvezek zapiši naslov in značilnosti ljudskih pravljic (glej UL
Tabelska slika).
Dejavnost
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE
PISNO DELJENJE
a) Oglej si video »pisno deljenje«
b) V zvezek zapiši račun iz videa (3832 : 4 = )in ga samostojno reši.
a) Vadenje, *Zbirka , 62/1, 2
b) S pomočjo Rešitev preglej rezultate.
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Drugo

odpri Berilo – interaktivno
gradivo z multimedijsko vsebino
– Proza – Od barke, ki je po
suhem plavala. Nato pritisni na
gumb »slušalke« in prisluhni
zvočnemu posnetku pravljice.

- Glej prilogo Tabelska slika.
Dodatna navodila
Rešitve za omenjeno Zbirko so
dostopne na spletni strani
www.radovednih-pet.si.

JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO

Predmet

GUM

(1 šolska
ura)*

Razred: 4. a, 4. b

Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek

Dejavnost
OBRAVNAVA:
GLASBENI ZAPIS
(notno črtovje, violinski ključ)
a) Prijavi se na portal www.radovednih-pet.si .
b) Odpri Glasbena umetnost/interaktivno gradivo.
c) V padajočem meniju izberi poglavje Glasbeni zapis in oblika → Glasbeni zapis
d) Preglej/preberi vsebino (2 x).
e) Prepiši tabelsko sliko (UL). Za pomoč pri prepisu izreži (1) notno črtovje iz DZ
(89→).
f) Vadi pisanje violinskega ključa (DZ. 63).
g) Zapoj pesem Moj očka ima konjička dva (ob spremljavi na portalu).

Drugo
*GUM imamo
tedensko
menjaje. in sicer
po eno oziroma
po dve šolski uri.

Veliko zdravja in uspeha ti želimo.
Za vsa dodatna pojasnila sva na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si in irena.delcnjak-smrecnik@os-dobrna.si
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