Dobro jutro!

Naj danes začnem s šalo:
Želvica pleza na visoko drevo. Po dolgih urah mučnega plezanja pripleza na vejo in se požene
v globino. Med padanjem na vso moč krili s sprednjima nogama. Z glasnim treskom prileti na
tla in omedli.
Ko se zave, spet začne počasi plezati na drevo, spet skoči in ponovno trdo trešči ob tla. Toda
po vsakem padcu želvica spet in spet spleza na drevo.
Z veje jo žalostno opazujeta dva ptička. Čez čas se samička obrne k samcu: “Veš, mislim, da je
prišel čas, da najini želvici poveva, da je posvojena!”
Upam, da ste lepo preživeli praznike in da so vam pirhi uspeli. Meni je bilo od vsega najbolj
všeč, da je bilo lepo vreme in sem veliko časa lahko preživela v naravi. Uspelo mi je narediti
celo prve kolesarske kilometre v tem letu.
Ta teden bo en dan krajši in vsem se nam bo prileglo.
Boš pa ta teden začel/a pisati dnevnik. Lahko ga izdelaš, lahko si izbereš zvezek, beležko, kar
ti pač pride pod roko. Zgoraj desno napiši datum, spodaj pa v 5 povedih opiši svoj dan (lahko tudi
več) in zraven lahko tudi kaj narišeš.
Pa še nekaj. Upam, da imaš, kar je bilo potrebno do sedaj narediti, urejeno in zapisano v zvezkih ter
prilepljene vse UL.
Ta teden se bomo tudi enkrat slišali preko videokonference. Vsa navodila boš dobil dovolj zgodaj.
Zdaj pa navodila za danes, torek, 14.4.
SLJ – TV spored in dnevnik
1. Prejšnji teden smo se učili o TV sporedu. Danes rešiš UL, ki ga imate na tej povezavi.
2. Začni pisati dnevnik.

MAT – Deli celote
Že kar nekaj ur si se učil o delih celote. Prepričana sem, da si se veliko naučil, ker si (vsaj po moje)
pridno delal.
Danes boš rešil preverjanje znanja na strani 80 in 81, svojo nalogo fotografiraj in mi pošli. Prosim, da
mi pošlješ do zvečer oz. do srede zjutraj.

ŠPO
Izberi si nekaj, da se boš pošteno razmigal. Traja naj vsaj pol ure. Lahko je tudi tek ali zelo hitra hoja.
Lahko pa si izbereš tale posnetek in se ob njem razmigaš in spotiš.

NIT – Hrano si moramo pridelati
1. Odpri učbenik na strani 75, preberi vsebino in oglej si slike.
2. V zvezek napiši naslov Hrano si moramo predelati in datum (to zdaj že vse obvladaš) ter
podnaslov Lovci in nabiralci
3. V obliki miselnega vzorca zapiši, kar si se zapomnil (povzetek)

LOVCI

NABIRALCI

Lovci in nabiralci…

POLJEDELCI

ŽIVINOREJCI

Za konec današnjega dne pa še tale misel:
Domišljija je nekaj v kar lahko pobegnemo, in to je njena slava. J.R.R. Tolkie
Prepusti se domišljiji in velikokrat ti bo lažje.
Lep pozdrav in ostani zdrav, vaša učiteljica.

