Datum: 10. 4. 2020

NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE
5. TEDEN: 13.–17. 4. 2020
ODDELEK:

4. A

RAZREDNIK:

Jerca Šolar Rihtar, jerca.solar@guest.arnes.si
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so objavljeni na spletni
strani OŠ Gorje.

PREDMET

VSEBINA
1.

SLJ
5 šolskih ur

ura: velikonočni ponedeljek

2. ura: velikonočni ponedeljek

3. ura: Ogled igrice Pekarna Mišmaš Svetlane Makarovič
https://www.youtube.com/watch?v=UzBgqO16WxY
O avtorici napiši nekaj povedi (berilo, splet, wikipedia…).

4. ura: Utrjevanje PRAVOPISA IN SLOVNICE (interaktivne vaje)
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/pravopisne_vaje_2_5r.html

5. ura: Preverjanje PRAVOPISA IN SLOVNICE (UL - še dobite)

1. ura: velikonočni ponedeljek

MAT
5 šolskih ur

2. ura: PISNO DELJENJE - ponovitev
Reševanje SDZ stran 72 in 73, ponovitev pojmov pri deljenju in pomen deljenja.
V zvezek napiši naslov, prepiši Delimo na kratek način 76 zgoraj.
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3. ura: PISNO DELJENJE s prehodom
Reševanje SDZ stran 74. 75, 76, 77. Video konferenca. V spletno učilnico
pripnem učni list s postopki deljenja.

4. ura: PISNO DELJENJE z dvojnim prehodom
Reševanje SDZ stran 78, 79. Napiši naslov v zvezek in prepiši 78 zgoraj.

5.

TJA
Saška
Pogorevc
2 šolski uri

ura: PISNO DELJENJE - Reševanje SDZ stran 80..

1. ura: V zvezek napiši naslov CLOTHES.
Prepiši in prevedi besede na karticah oblačil iz 2. in 3. razreda.
Poslušaj CD- unit 7. Zapiši še besede ali povedi pri nalogah “Spinning, Catching
Clouds in Popping ballons”. Če slišiš novo, nepoznano besedo, jo večkrat zapiši
in si jo zapomni.

2. ura: CD - unit 7/ Story: The cap
Poslušaj zgodbo, vsaj dvakrat. Preberi jo še v učbeniku, str. 86.
Zamisli si, da po pouku v garderobi ne najdeš nekega svojega oblačila. Na cesti
srečaš osebo, ki ima to oblačilo oblečeno, a ti ga ne da. Za pomoč zaprosiš še
žival, ki tvojo željo sliši in po svoje uredi zadevo. Ko prideš domov vidiš, da si
oblačilo pustil/a doma. A nekdo je ostal brez tega oblačila. Neprijetno zadevo
urediš tako, da oblačilo osebi vrneš in se opravičiš.
V zvezek s svinčnikom nariši zgodbo v obliki stripa v 8 slikah (lahko na dve
strani). V oblačke z nalivko zapiši besedilo tako kot v učbeniku, zamenjaš le
besede za oblačilo in osebe. Besedilo naj bo napisano čitljivo in pravilno.
STRIP POŠLJEŠ UČITELJICI V SPOROČILA EASISTENTA IN NE V KANAL.

LUM
2 šolski uri

1. ura: IZDELAVA GLASBENEGA INSTRUMENTA IZ ODPADNE EMBALAŽE
Naprej si zamisli in skiciraj glasbeni instrument. Napiši kaj boš zanj uporabil.
Poišči kaj imaš doma, kateri odpadni material imaš.

2. ura: IZDELAVA GLASBENEGA INSTRUMENTA IZ ODPADNE EMBALAŽE
Primere vam še pošljem v spletno učilnico.

2

GUM

1. ura: RECIKLIRANI ORKESTER

1 šolska ura

Učbenik stran 43 in 44. Preberi, napiši naslov v zvezek in nariši tebi najbolj
zanimiv instrument. Preglej filmčke na strani Radovednih 5 Embalaža kot
instrument..
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-gum-sdz-osn/#

NIT

1. ura: velikonočni ponedeljek

3 šolske ure
2. ura: PO ŽILAH TEČE KRI
Učbenik str. 28, 29, 30, preberi, prepiši odgovori.

3. ura: PO ŽILAH TEČE KRI - Ogled filmčka
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/#
Ogled oddaje Od popka do zobka
https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174535713

DRU

1. ura: MOJA POT V ŠOLO
Učbenik stran 70, 71, preberi prepiši, odgovori.

2 šolski uri

2. ura: MOJA POT V ŠOLO
Preberi vprašanja in naloge v učbeniku v belem okvirčku. Torej oglej si
prometne znake v bližini doma in šole. Nariši, skiciraj pot od doma do šole, vriši
prometne znake, označi nevarnosti (npr. ni prehoda - rdeč križec). Pomoč imaš
na spletni strani šole. Skico slikaj in mi jo pošlji.
http://osgorje.splet.arnes.si/files/2018/11/Prometno-varnostni-na%C4%8DrtOsnovne-%C5%A1ole-Gorje.pdf
Za družbo se pripravi, preverjala bom vsebino opisa Zanimivosti Gorij.

ŠPO

1.

ura: ROKOMET - igra z žogo

3 šolske ure
2. ura: POLIGON - sestavi si poljubni poligon in ga večkrat izvedi
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3. ura: VAJE ZA MOČ in merjenje srčnega utripa (UL za nit)

N2N

1. ura: Poslušaj pesem o velikonočnem zajčku. Več navodil najdeš na učnem listu
(Osterhase).

Maja Tavčar
Karlin
2 šolski uri

2. ura: V zvezek napiši naslov Frühling. Ugotovil/a boš, da veliko besedišča na
temo pomladi že poznaš. Dobro ga ponovi s spodnjimi vajami, nekaj besed boš
spoznal na novo.
Pri prvi vaji preglej vse besede, če imaš možnost, jih tudi poslušaj. Nato te
besede (10 besed) zapiši v zvezek (označi jih z barvami: der – modra, die –
rdeča, das – zelena) in dopiši slovenski pomen.
Z drugo in tretjo nalogo besede ponavljaj in utrjuj. Dodatne napotke si preberi
v kanalu, prav tako v kanalu preveri točnost svojih prevodov.
Zapis v zvezku mi poslikaj in pošlji v kanal ali v sporočila v eAsistentu do
najkasneje 21. 4.
https://h5p.org/node/600157
https://learningapps.org/display?v=pse4qjrwc01
https://learningapps.org/display?v=pd1rbt7tk16

NRA
Andreja
Potočnik
2 šolski uri

1. ura: Ne pozabi učiteljici poslati nalogo o varni rabi spleta, če še nisi to storil.
Na povezavi odpri spletni časopis, ki je namenjen otrokom.Povezava
Časopis preglej in preberi nekaj člankov, ki te zanimajo.

2. ura: V programu Word naredi povzetek, vsaj pol strani dolg (pisava naj bo
velikosti 12, razmik med vrsticami 1,15, pisavo izberi sam, naslov naj bo
poudarjen in velikosti 14). Dokument pošlji učiteljici.
Rok za oddajo je 24. 4. 2020

NUM

//

4

//

NŠP
1 šolska ura

PRIPOROČILO ZA VSAK DAN:
-

15 minutna pavza na svežem zraku,

-

15 minut glasnega branja katerekoli literature …

Piši dnevnik, raziskuj zakladnico ... naredi si bogate dneve z domačimi

PEVKE IN PEVCI OPZ
Upevalne vaje: https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA
Danes vam pošiljam novo pesmico - Kokoleoko. Afriško, zelo je zanimiva. Ker ne poznam tega jezika, si
lahko samo predstavljam o čem govori. Najprej se nauči pesmico zapeti ob glasbi in besedilu:
https://www.youtube.com/watch?v=UoSjmNIe71k – karaoke pesmica
Ko ti bo pesmica že šla, pa jo še spremljal s svojim telesom, lahko povabiš še koga zraven:
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8 – ploskanje v paru
Uživajte, ko se zberemo skupaj , pa jo zapojemo.

Tatjana Pintar,
pomočnica ravnateljice
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