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

5.

Razred: 4. a, 4. b

Datum:
PET., 20. 3. 2020

Predmet

Dejavnost
OBRAVNAVA NOVE SNOVI/PONOVITEV:

SLJ

- V zvezek prepiši miselni vzorec Značilnosti pravljic (glej *UL
Tabelska slika).

Predmet

Dejavnost
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE:
PISNO SEŠTEVANJE
a) Reši naloge: Zbirka*, str. 37 v celoti
b) S pomočjo Rešitev preglej rezultate.

MAT
Predmet

NIT

Predmet

Dejavnost
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE:
- Na YouTubu si na kanalih Infodrom in
Firbcolog oglej naslednje posnetke*, s
pomočjo katerih boš ponovil znanje
snovi, ki smo jo pri pouku že
obravnavali.

Dejavnost

Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek

Dodatna navodila
- Glej prilogo *UL
Tabelska slika.

Drugo

Dodatna navodila
ALI PREGLEDAŠ REZULTATE Z REŠITVAMI?
Rešitve za omenjeno Zbirko so dostopne na spletni strani
www.radovednih-pet.si.
Dodatna navodila
Drugo
*Seznam povezav, kjer najdeš posnetke:
a) Ločevanje odpadkov
https://www.youtube.com/watch?v=20Zo4pFoiZA
b) Kam z odpadno elektroniko?
https://www.youtube.com/watch?v=MSoZB2TKqfU
c) Divja odlagališča
https://www.youtube.com/watch?v=-SI1lwIuNCk
d) Od kod prihaja elektrika?
https://www.youtube.com/watch?v=SGH59_rx8jA

Dodatna navodila

Drugo

JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO

ŠPO

Razred: 4. a, 4. b

- Izvedi sklop gimnastičnih vaj, ki smo jih
delali v šoli.
- Danes (petek) ali jutri (soboto) pomagaj
svojim staršem pri opravilih:
 posesaj 3 prostore v hiši/stanovanju;
 pobriši prah v enem prostoru v
hiši/stanovanju;
 pospravi si delovno mizo in jo pripravi
na naslednji teden;
 pospravi svojo sobo.

Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek

 kroženje z rameni nazaj/naprej
(8x)
 zasuki z glavo v levo in desno
(4x v vsako smer)
 odročenje rok, zasuki v trupu z
rokami v levo in desno; pazi na
glavo (8x v vsako smer)
 razkoračna stoja, kroženje z boki
(8x v vsako smer)
 Jumping jacks; vzročenjeodnoženje, priročenjeprinoženje (8x en sklop – gor,
dol)
 Razkoračna stoja, počepi (10x)
 Visoki sonožni poskoki z dotiki
kolen v skoku (10x)

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

Ne zadržuj se
na skupnih
površinah, kjer
je več ljudi.

