3. DAN POUKA NA DALJAVO
TOREK, 6. APRIL 2021

DEJAVNOST
Književna vzgoja:
S. Kosovel – Burja

NAVODILA ZA DELO
1. Za začetek prisluhni pesmi na naslednji povezavi. Zamiži in se zraven
gibaj. https://video.arnes.si/watch/dv950gf613gr
2. Odpri berilo na strani 43, kjer boš našel pesem Srečka Kosovela z
naslovom Burja.
3. Pesem večkrat preberi (naglas, po tiho, doživeto).
4. Sedaj pa jo še poslušaj na naslednji povezavi.
https://video.arnes.si/watch/l91rlptzth9c
5. Razlaga besed:
VIJE – močno piha, VEJE – piha,
UPEHA – preneha, PREBEGA – prepotuje.
6. Ustno odgovori na vprašanja:
- Kdo govori pesmico? Je to otrok ali odrasel? Kako to veš?
- Kakšna je burja?
- Kako se počuti slamnata streha, kadar brije?
- Bi rad bil burja ali blag vetrič?
- Kdaj se očka jezi nate?
7. V veliki črtasti zvezek z rdečo barvico napiši ime pesnika in naslov
pesmi in spodaj nariši ilustracijo pesmi.

ŠTEVILA DO 100

1. Štej naprej:
- od 1 do 15,
- od 36 do 50,
- od 75 do 89,
- od 44 do 74.
2. Štej nazaj:
- od 90 do 75,
- od 65 do 55,
- od 48 do 28,
- od 29 do 9.

IGRE V NARAVI

SPOZNAVANJE
OKOLJA

3. Sedaj vzemi delovni zvezek in reši naloge na strani 44 in 45. Bodi
natančen. Pri izpolnjevanju stotička upoštevaj navodila. Lahko si tudi
pomagaš s svojim stotičkom oziroma preveriš, če si izpolnil pravilno. Izziv
pa lahko rešiš kar v delovni zvezek.
Narava nas včasih preseneti. Za danes ponoči je bilo napovedanih nekaj
snežink. Obleci se in uživaj zunaj.

Ta teden bomo pri spoznavanju okolja spoznavali različne snovi, ki jim
drugače tudi rečemo gradiva. Poznamo jih veliko vrst: les, kovina, steklo,
plastika, glina, … Skozi različne dejavnosti in poskuse bomo ugotavljali
njihove lastnosti. Pri tem je potrebno dobro opazovati.
Dejavnost 1: Katere lastnosti imajo predmeti?
Ugotovi, iz česa so predmeti, ki plavajo na vodi, in katere lastnosti še
imajo.
Kaj potrebuješ?
- vsaj 10 različnih predmetov iz kuhinje,
- večjo posodo z vodo.

Kaj narediš?
1. Primerjaj predmete in povej v čem se razlikujejo.
2. V zvezek napiši naslov: Kamen, papir, škarje in nariši preglednico po
vzoru na koncu vseh navodil. Če imaš možnost tiskanja, si jo natisni in
prilepi v zvezek.
3. Preizkusi, kaj velja za predmete in označi v preglednici.
4. Ali imajo vsi predmeti iz enakih gradiv enake lastnosti?
Dejavnost 2: Iz česa je?
Oglej si naslednje predmete:
- tvoje nalivno pero,
- učbenik za SPO,
- kuhinjski stol,
- palični mešalnik,
- okno.

Iz česa so sestavljeni ti predmeti?
V zvezek naredi preglednico in zapiši iz česa je (za zvezek sem že izpolnila).
IZ ČESA JE?
PREDMET
Zvezek za SPO
Nalivno pero
Učbenik za SPO
…

SNOVI, IZ KATERIH JE ZGRAJEN
Papir, kovina (sponka), plastika (ovitek)

Dejavnost 3: Kviz o snoveh
Klikni na naslednjo povezavo. Čaka te kviz. Dobro si vse preberi, kar piše.
S tem vadiš tudi branje, hkrati pa zveš še kaj novega.
https://view.genial.ly/5faad161316b3b0cf52de72c?fbclid=IwAR2buwTdXPzaEGAIhBtf63LiYvvEf-8boKb9v2MX9DINjwDOLL6BGSHkio

ŽELIM VAM VELIKO USPEHA PRI DELU.
ZA POMOČ PRI DELU SE LAHKO VEDNO OBRNETE NAME NA MOJ ELEKTRONSKI
NASLOV:
nevenka.debelak@os-dobrna.si

GRADIVO
PREDMET
(SNOV)
žlica

kovina

TRDOTA

PLOVNOST

HRAPAVOST

PROZORNOST

Trdo Mehko Potone Plava Gladko Hrapavo Prozorno Neprozorno

UPOGLJIVOST
Se
upogne

Se ne
upogne

