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

2.
Predmet

Razred: 4. a, 4. b

Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek

Datum:
TOR., 17. 3. 2020

Dejavnost
POUSTVARJANJE BERILA:

SLJ
TOR., 17.
3. 2020

Predmet

MAT
TOR., 17.
3. 2020
Predmet

NIT,
17. 3.
2020

Hans Christian Andersen: GRDI RAČEK (Berilo, 150, 151)
-

Preberi besedilo enkrat na glas.
V zvezek zapiši razlago pojma Živalska pravljica (glej UL Tabelska slika).
Na YouTubu si oglej risanko/animirani film Grdi raček.
Kako je bil predstavljen odlomek, ki si ga prebral v berilu? Poišči podobnosti
in razlike in jih povej staršem/sorojencem.

Dodatna
navodila
Glej
prilogo
Tabelska
slika.

Drugo
Berilo imaš
tudi v
elektronski
obliki, ki je
dostopna z
aktivacijsko
kodo.

Dejavnost
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE:
PISNO SEŠTEVANJE
a) Reši naloge: Zbirka*, 34/1., 2.
b) S pomočjo Rešitev preglej rezultate.

Dodatna navodila
*Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in
utrjevanje. Radovednih pet. Matematika, 4. razred.

Dejavnost
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE:
- Glej Učni list v prilogi.

Dodatna navodila
Naloge z učnega lista prepiši v zvezek.

Zbirko si prejel (brezplačno) na začetku šolskega leta (23. 10.
2019) kot prilogo za utrjevanje.

Rešitve za omenjeno Zbirko so dostopne na spletni strani
www.radovednih-pet.si.
Drugo

JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO

Predmet

ŠPO,
TO.,
17. 3.
2020

Razred: 4. a, 4. b

Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek

Dejavnost
Dodatna navodila
- Izvedi serijo gimnastičnih vaj,
 kroženje z rameni nazaj/naprej (8x)
ki smo jih delali v šoli.
 zasuki z glavo v levo in desno (4x v vsako
- Če imaš možnost, pojdi na
smer)
sprehod v bližnji gozd.
 odročenje rok, zasuki v trupu z rokami v levo
- V hiši/stanovanju si izberi 3
in desno; pazi na glavo (8x v vsako smer)
prostore. Te tri prostore
 razkoračna stoja, kroženje z boki (8x v vsako
povezano prehodi po vseh štirih
smer)
(roke, noge; NE po kolenih). To
 Jumping jacks; vzročenje-odnoženje,
naredi 3-krat.
priročenje-prinoženje (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

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

