Dragi učenci in učenke!
Kako ste preživeli vikend? Jaz lepo, upam, da vi tudi. Kot ste verjetno
zasledili, se počasi korona omejitve rahljajo in držimo pesti, da se mogoče še
letos vidimo.
V tem tednu pa še naprej nadaljujemo z delom od doma.
Pri SLJ se boste cel teden trudili okoli poklicev, zbirali informacije, naredili
miselni vzorec in ga ubesedili. Vse informacije ste že dobili. Na koncu tedna,
seveda lahko tudi prej, mi vse pošljite.
Pri MAT bomo v tem tednu obdelali SODA in LIHA ŠTEVILA. To snov že
poznate tako, da bomo samo utrdili in ponovili.
Pri DRU se bomo še mali vrteli okoli dejavnosti in poklicev, pri NIT nadaljujemo
s človeškim telesom.
Pri ŠPO vas čakajo novi izzivi, zabavno bo.
V četrtek ne pozabite imate ocenjevanje TJA.
Gremo na delo….
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SLJ

Naj bo 1. ura slovenščine namenjena pripravi na opis poklica.
O poklicih smo že veliko govorili….
Oglej si posnetek učitelja Mladena, ki ti bo razložil in natančno
opisal, kje in kako lahko najdeš opise vseh poklicev, ki jih lahko
opravljaš v Sloveniji.
Spletna povezava:
https://www.youtube.com/watch?v=U2hueCNM5E4&t=8s

MAJDA KOREN: PROTIDEŽEVNA JUHA
V Berilu poišči besedilo Majde Koren :Protideževna juha.

Na začetku tiho preberi uvod (zgoraj v modrem kvadratku desno).
Nato besedilo dvakrat tiho preberi in nato enkrat na glas (tretjič bi
moralo biti branje že tekoče, zato prvič in drugič, ko bereš tiho, beri
počasi in natančno).
Nato ustno odgovori na vprašanja pri Dejavnostih po branju.

Samostojno zapiši svoj recept za sirup Ostanizdravček. To
je sirup, ki je poln vitaminov in mineralov in s katerim si že ali še boš
odganjal korona virus. Lahko ga pripraviš tudi sam zase, za starše in
brate ali sestre. Sirup tudi nariši.
OSTANIZDRAVČEK
Sestavine:
Priprava:

Reši še učni list, ki je dodan spodaj. Ne potrebujete ga tiskati (da ne
porabimo preveč papirja in barve tiskalnika), povedi samo prepiši v
zvezek v pravilnem vrstnem redu. Z vrstilnimi števniki označi, kako si
sledijo deli dogajanja v zgodbi.

Na koncu še reši kviz na spodnji povezavi.

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PROTIDEZEVNA_JUHA/Protidezevnajuha.htm

DRU

Ustanove

V sredo smo pri DRU govorili o storitvenih dejavnostih.
Del storitvenih dejavnosti so tudi JAVNE SLUŽBE, ki delujejo v
ustanovah.
K posamezni ustanovi zapiši, kakšna je naloga ljudi, ki delajo v njej.

VRTEC
ŠOLA
ZDRAVSTVENI DOM
GLEDALIŠČE
KNJIŽNICA
BOLNIŠNICA

MAT

Soda in liha števila

MALO ODMORA…. VAJA ČUJEČNOSTI, VAJA OKUŠANJA….Hitro
k hladilniku.

Preverjanje ste zelo dobro reševali. Danes bomo nadaljevali z novo
snovjo Soda in liha števila. Nič novega, vse že poznate iz prejšnjih
razredov.
Oglej si Power Point predstavitev.
ŠPO

Gibalni izzivi

Še smo pri gibalnih izzivih. Prejšnji teden smo delali z WC papirjem, v
tem tednu malo drugače.
Poskus in se zabavaj.

https://youtu.be/Mfkz9m34akg
https://youtu.be/GaeN4_qt5gI

LEP DAN TI ŽELIM, Alenka

