SREDA, 22. 4. 2020
TJA – ne pozabi na angleščino
SLJ
Vadi pravilen zapis nekaterih besed in uporabo predlogov. Utrjevanje pravopisa – interaktivne vaje
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln14x87fk
EKOLOŠKE BESEDE
Se še spomniš, kako smo se, največkrat pri gozdoljubu, igrali z besedami. Imeli smo poletne besede,
jesenske besede, zimske besede. Zdaj pa so na vrsti ekološke besede.
Napiši vsaj 10 besed, ki so kakorkoli vezane na ekologijo, na varovanje narave, onesnaževanje,
zaščito, odpadke … veliko besed izveš že pri pouku SPO.
IGRA KRIŽEMKRAŽEM: Ko imaš besede na listkih, se lahko igraš sam ali pa vključiš celo družino. Se še
spomniš? Vzameš listek, glasno prebereš besedo, tisti, ki te posluša, pa pove besedo, na katero
najprej pomisli ob tvoji besedi. Enako poveš ti za njegovo besedo. Nato listke zamenjate, greste k
drugemu paru. Če vas ni veliko, vsakič iz lončka vzameš novo besedo. Igro se lahko igraš tudi sam/a.
Vzameš besedo, poveš asociacijo nanjo, lahko tudi poveš celo poved, nato pa vzameš novo besedo.
Nekaj besed ti ponujam jaz, sam/a jih pa napiši še vsaj 10. Nato se igraj.
Ekološke besede

MAT – Stotična števila
Včeraj si spoznal/a stotična števila: 100, 200, 300 … . Štej po 100 do 1000 naprej in nazaj. Reši naloge
v DZ: 28 in v RJI: 34, 35.
SPO – Zvok, ura, utrjevanje
Za začetek ponovi svoje znanje o zvoku in uri. Reši kratek kviz na spodnji povezavi. Kviz lahko rešiš
kadarkoli v dnevu, vse do petka.
Ko se povežeš, najprej vpiši svoje ime, da te bom lahko prepoznala. Nato klikni OK, go! Po vsaki
rešeni nalogi klikni next, da greš na naslednje vprašanje. Vedno se ti izpiše, koliko točk si dobil/a.
Naloge lahko rešuješ večkrat.
https://kahoot.it/challenge/04445627?challenge-id=23210677-8e40-43da-8b61913b187b427e_1587392822729
Onesnaževanje okolja_prvi del
Oglej si in pozorno poslušaj predstavitev ONESNAŽEVANJE OKOLJA_1. Zraven razmisli, kako ti
prispevaš, da je okolje bolj čisto.
V zvezek za SPO po navodilih v PTT nariši miselni vzorec.
ŠPO – vorteks
Na posnetku si najprej dobro oglej, kako se pravilno meče vorteks. Posnetek poglej večkrat, da si
zapomniš, kako moraš stopiti, položaj rok in telesa.

Potem pojdi v naravo. Če nimaš pravega vorteksa, poišči material v naravi: kamenčki, storži …
Preden pričneš metati, se prepričaj, da je prostor varen, da ne boš koga zadel/a s predmetom, ki ga
boš metal/a. Nato mečeš vsaj 20x.
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=lEHeCUZFMRJMZPEmiAITXZwW

