Delo za NIT 4.razred (za teden od 9. 11. do 13. 11. 2020)
Pozdravljeni!
NIT imate na urniku 3 ure tedensko. Ta teden boste ponovili in preverili svoje
znanje o človeku. Ko pridemo nazaj v šolo, se bomo takoj dogovorili o pisnem
preizkusu – ki bo čim prej, ko bo mogoče. Delo vzemite resno in odgovorno.
1.ura:
-po učbeniku in zvezku preglej in ponovi celotno snov o človeku
------------------------------------------------------------------------------------2.ura:
PONOVIMO SNOV O ČLOVEKU
Vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori!
1. Kaj je celica?
2. Naloge okostja in mišic!
3. Kaj se dogaja z mišicami, ko premaknemo roko?
4. Opiši, kako so sestavljena prebavila!
5. V katerem organu poteka prehajanje hranil v krvni obtok?
6. Kako skrbimo za osebno higieno?
7. Vrste zob!
8. Pomen zdravih zob! Kako skrbimo zanje?
9. Kakšen je pomen krvi v našem telesu?
10. Koliko krvi ima odrasel človek?
11. Kako je sestavljen krvni obtok pri človeku?
12. Naloga srca!
13. Kako se srčni utrip spreminja s telesnim naporom?

14. Opiši dihalno pot!
15. Kaj se dogaja v pljučnih mešičkih?
16. Kako dokažemo, da izdihujemo tudi vodo?
17. Kakšne so posledice kajenja?
18. Kaj veš o izločanju vode in nerabnih snovi iz telesa?
19. Opiši čutila!
20. Kakšna je vloga možganov pri delovanju čutil?
21. Kaj veš o možganih?
22. Kakšna je naloga živčevja in kako skrbimo za zdravo živčevje?
23. Zakaj so med sorodniki večje podobnosti kot med nesorodniki?
24. Kaj je puberteta?
25. Opiši, kakšne spremembe se v puberteti pojavijo pri fantih in kakšne pri
dekletih!
26. Kakšna je uravnotežena prehrana? Zakaj je pomembna?

Odgovore na vprašanja (ki naj bodo odgovorjeni popolno,) ni potrebno
pošiljati. Ko se vrnemo v šolo, jih bomo podrobno pregledali,
se pogovorili-preverjanje vašega znanja, ga analizirali, utrdili in ocenili.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ura:
Uvod v nov sklop: V NARAVI OPAZUJEMO POJAVE.

https://www.cerknica.si/objava/131274

Odpri učbenik na straneh 34, 35. Pomisli, o čem se bomo pogovarjali v tem
obširnem sklopu? Preglej fotografije in preberi besedila pod njimi. V še enem
pripetem dokumentu imaš Power point, ki te po vodil po vsebini, kar bomo v
prihodnjih urah spoznavali tudi mi. Natančno si ga oglej.
Nato v zvezek napiši velik naslov V NARAVI OPAZUJEMO POJAVE.
Nato si prepiši, kaj vse boš na koncu tega sklopa znal/a.
Ob koncu tematskega sklopa bom znal/a:
-

opisati spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje okoli svoje osi,

-

razložiti vzroke za spreminjanje velikosti in lege sence,

-

utemeljiti vzroke za gibanje teles,

-

poimenovati sestavne dele kolesa in obvezno opremo,

-

razložiti in utemeljiti pomen ravnanja v prometu skladno s predpisi in glede na
razmere na cestišču,

-

utemeljiti, kakšen pomen ima ustrezna oprema za različne oblike gibanja,

-

utemeljiti, kakšen pomen imajo posebna pravila za promet,

-

utemeljiti, kakšen je pomen pripenjanja varnostnega pasu v avtu,

-

utemeljiti, kakšen je pomen varnostne čelade pri vožnji s kolesom.

