Četrtek, 19. 11. 2020

Predmet

Vsebina
ZVOČNA PRAVLJICA

SLJ
 Poslušanje:

- Udobno se namestim in zbrano prisluhnem zvočni pravljici Svetlane
Makarovič: Medena pravljica.
https://www.youtube.com/watch?v=9WYvLRhUxCE
 Dejavnosti po poslušanju:
- V zvezek za književnost zapišem avtorico in naslov pravljice.
- Ustno odgovorim na vprašanja:
1. O čem govori pravljica? 2. Katere osebe nastopajo? Kako se pravljica
začne in kje vse se dogaja? 3. Kateri je moj najljubši dogodek iz
pravljice? 4. Komu bi priporočal poslušanje pravljice? Zakaj?
- Ilustriram dogajanje v pravljici ali ustvarim strip.
ENAČBE MNOŽENJA

MAT

 Delo s SDZ (str. 10-11):
- Preberem razlago reševanja enačb množenja (na obarvani podlagi) ali
prisluhnem razlagi na povezavi:
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30267&lang=en
 Vadnica (str. 26):
- Rešim 1. in 2. nalogo.
Dodatna naloga: Spretno računanje
- Vadim hitro računanje (Lefo). Rezultate vpisujem na hrbtno stran zvezka za MAT.
- V prilogi sredinih napotkov (excell) utrjujem znanje enačb (seštevanje, odštevanje).

OBELEŽITEV DNEVA HRANE

DRU
 Razmislim:

Namig:

- Kaj praznujemo 20. novembra, letos že 10. leto zapored? .
 Raziščem:
- Zakaj praznujemo dan hrane?
- Kdo je dal pobudo za praznovanje?
- Kako naj bi obeležili (praznovali) ta dan?
Pomoč: https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/
 V zvezek zapišem naslov DAN SLOVENSKE HRANE.

- Napišem povzetek ugotovitev raziskovanja (lahko v obliki miselnega
vzorca, preglednice).
- Načrtujem in napišem ali narišem svoj petkov zajtrk, ki naj vključuje
kruh, maslo, med, mleko in jabolko

.

GLASBA NAS DRUŽI

GUM
 Razmislim:

- Kje vse se srečujem z glasbo?
- Kako se z glasbo srečujem v družini in šoli?
 Zapis v zvezek:
- V zvezek zapišem naslov GLASBA NAS DRUŽI.
- Odgovorim na zgornji vprašanji in zapišem spodnji povzetek.
 Povzetek
Glasba ljudi povezuje, sprošča, prinaša užitek in veselje. Ljudje se
radi družimo ob glasbi. Ob različnih priložnostih lahko zapojemo,
zaigramo, zaplešemo, obiščemo glasbene prireditve ali jih
(so)ustvarjamo (izvedemo točko, organiziramo koncert, prireditev).
 Poslušanje, petje in plesanje:
- Prisluhnem skladbi Lojzeta Slaka: Čebelar in zraven zapojem ter
zaplešem. H glasbenemu poustvarjanju povabim tudi svoje domače.
https://www.youtube.com/watch?v=Owa6vJRnYfc
DDP

VIRTUALNA RAZSTAVA
 Srečanje v virtualni učilnici:
- Ogled razstave jesenskih aranžmajev.
- Vrednotenje likovnega ustvarjanja.

DOKAZ UČENJA:
NIT

! Do petka, 20. 11. 2020, pošljem fotografijo dokaza učenja pri NIT:
odgovori na vprašanja o človeškem telesu.

OPOMNIK:
SLJ

! Najkasneje do jutri, 19. 11. 2020, pošljem fotografijo opravljenega
ponedeljkovega učnega dela pri slovenščini na temo prebranega
odlomka iz knjige Drejček in trije Marsovčki.

 Pohvala vsem, ki ste ta dokaz učenja poslali v skladu z navodili.

