JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO
Zap. št. dneva – pouka na daljavo
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Razred: 4. a, 4. b

Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek

Datum:
SRE., 25. 3. 2020

Dejavnost
POUSTVARJANJE BERILA:

Dodatna navodila
Drugo
Glej prilogo
Berilo imaš
Tabelska slika. tudi v
Ljudska: LISICA POMAGA NAJTI ČUDEŽNO ZDRAVILO (Berilo, 152, 153)
elektronski
- Preberi besedilo enkrat na glas.
obliki, ki je
dostopna z
- V zvezek zapiši naslov (glej UL Tabelska slika).
aktivacijsko
- V zvezek pod naslov zapiši recept za čudežno zdravilo (glej UL
kodo.
Tabelska slika).
Dejavnost
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE:
ŠTEVILSKI IZRAZI
a) Reši naloge: Zbirka*, 47/1. - V ZVEZEK
b) S pomočjo Rešitev preglej rezultate.

Dodatna navodila
ŠTEVILSKE IZRAZE REŠUJ V ZVEZEK. Uporabi
postopek, kot smo se ga (na)učili.
ALI PREGLEDAŠ SVOJE REZULTATE Z REŠITVAMI?
Rešitve za omenjeno Zbirko so dostopne na spletni strani
www.radovednih-pet.si.

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

Dodatna navodila
Drugo
Naloge iz učnega lista prepiši v zvezek.

Dejavnost
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE:
- Izvedi sklop gimnastičnih vaj, ki smo jih
delali v šoli – če imaš možnost, jo naredi v

Dodatna navodila
GIMNASTIČNE VAJE:
 kroženje z obema rokama (8x
naprej in 8x nazaj)

Drugo
- Ne zadržuj se
na skupnih
površinah, kjer
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Razred: 4. a, 4. b
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naravi (v gozdu, na sprehajalni poti).

 široka razkoračna stoja, izmenično
dotikanje stopal z dlanmi –
- V hiši/stanovanju/pred hišo/v garaži si
»čiščenje stopal« (16x dotik stopal)
postavi poligon. Pred izvajanjem prosi starše  izpadni korak naprej (nekaj sekund
za dovoljenje oz. za pregled varnosti
zadržiš v tem položaju in zamenjaš
poligona. Uporabi različne predmete, ki jih
nogi)
najdeš doma (npr. stoli kot stožci, kakšne
 menjava sprednje noge v izpadnem
škatle za preskakovanje, vrvi, obroči, koluti
koraku v poskoku – »Peter
wc-papirja, …). Bodi ustvarjalen. Če želiš,
Prevc/Timi Zajc« (8x zamenjaš
nama lahko na elektronski naslov pošlješ tudi
nogi)
kakšno fotografijo ali posnetek tvojega
 razkoračna stoja, počepi (10x)
poligona.
 sonožni poskoki v levo in desno (10
poskokov)

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

je več ljudi.
- Ne pozabi, da
je danes praznik
mamic, zato
tudi njej posveti
nekaj časa in
pozornosti.

