NAPOTKI ZA DELO NA DALJAVO

9.00-9.30

ORGANIZACIJA DELA NA DALJAVO
-

Oblikujem si urnik učenja in prostega časa.
o Na list papirja napišem: KDAJ, KJE, KOLIKO ČASA, KAKO bom
opravljal šolske obveznosti.
o Ne pozabim na aktivne odmore, prehrano, pomoč pri domačih
opravilih …
o List izobesim v svoj delovni kotiček.
SPROTNO SPREMLJANJE OPRAVLJENEGA DELA – DOKAZI UČENJA

-

Naloge sproti opravljam.

-

Upoštevam napotke za delo.
o Kar ne razumem, vprašam.
o Opravljeno delo si natančno preverim.
o Kadar bo zahtevano, posredujem povratno informacijo (fotografiram
opravljeno dejavnost) na elektronski naslov:
majdatamsehorvat@gmail.com
andreja.polc@gmail.com (TJA)
janja.lahovnik@gmail.com (ŠPO, LUM)
VARNA RABA INTERNETA

-

Razmislim, kako varno uporabljam spletne vire.
Spomnim se razgovora o varni rabi interneta.
Če želim, si lahko še enkrat ogledam posnetke na spletu:
https://safe.si/video/risanke-ovcesk/1000-prijateljev-pravi-in-spletni-prijatelji

-

Ko bom pri svojem delu uporabljal spletne vire, bom upošteval priporočila
varne rabe interneta.
SPLETNI UČNI VIRI

-

Pri šolskem delu lahko uporabljam tudi spletne učne vire:
https://www.radovednih-pet.si/ (Preverim, ali sem že akltiviral svojo kodo)
http://sl.lefo.net/
http://devetka.net/
https://interaktivne-vaje.si/index.html
https://eucbeniki.sio.si
http://www.e-um.si/
https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=8393

Ponedeljek, 7. 11. 2020
Predmet

Vsebina

ŠPO

SPREHOD
 Navodila za izvedbo bo posredovala učiteljica Janja Lahovnik.
IZRAZI PRI SEŠTEVANJU IN ODŠTEVANJU

MAT
 Razmislim:

- kaj že vem o členih računskih operacij;
- ponovim izraze pri seštevanju in odštevanju.
 Delo s samostojnim delovnim zvezkom (SDZ):
- Rešujem besedilne naloge na strani 85, 86.
 Interaktivne naloge
- Utrjevanje hitrega računanja. http://sl.lefo.net/
- Rezultate vpisujem na hrbtno stran zvezka za matematiko
(datum, računska operacija, rezultat).
Dodatna naloga:
- SDZ, str. 87: Zmorem tudi to

KNJIŽEVNOST – POEZIJA

SLJ
 Predstavitev pesnika

- Razmislim, ali poznam slovenskega pesnika, pisatelja, dramatika in
publicista, ki piše za odrasle in mladino.
Otrokom je znan predvsem po dramskih besedilih, kot so:
Ali so kremšnite nevarne, Magnetni deček, Igra o strašnem volku,
Totalka odštekan dan in Bučka na Brodwayu …
- Ogledam si video, kjer prisluhnem Milanu Deklevi, ki spregovori o
pomenu branju. https://www.youtube.com/watch?v=QWxidzsJcNo
 Pesem Milana Dekleva: Kape ima sanje z rdečimi cofi
- Pesem večkrat (glasno in tiho) preberem v berilu (str. 22) in razmislim o
njenem pomenu (sporočilu).
- Ustno odgovorim na vprašanja Dejavnosti po branju.
 Rešim besedno skrivanko (priloga 1).
 V zvezek za književnost zapišem avtorja in naslov pesmi ter razlago
pojma nonsensna pesem (nesmiselnica), ki je zapisana v berilu (str. 23).
- Izberem pet besed, ki sem jih našel v besedni skrivanki, in jim poiščem
rime, ki jih zapišem v zvezek pod naslov RIME.
Primer: brlogi – krogi.
- Narišem ali napišem, kako si predstavljam sanje, napravljene v kape z
rdečimi cofi.

Priloga 1: Besedna skrivanka
V besedni skrivanki se v vseh smereh skriva 14 besed iz pesmi Milana Dekleva:
Sanje imajo kape z rdečimi cofi.
Iz črk, ki ostanejo, sestavi novo besedo, ki jo razloži.
Namig:
Kako pravimo taki pesmi?

Rešitev besedne skrivanke: NESMISELNICA (ali nonsensna pesem) je pesem brez
pravega smisla, v kateri se pesnik poigrava z besedami.

