Torek, 31. 3.
SLOVENŠČINA – Skrbim za okolje
Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo ONESNAŽEVANJE? Včeraj si že razmišljal/a o tem, kako ti
skrbiš za okolje.
V oranžnem delovnem zvezku si na straneh 36, 37 izberi eno besedilo. Dobro si oglej
fotografijo, nato pa preberi besedilo – večkrat, da boš znal/a povedati, kaj si prebral/a.
Potem prosi starše, da ti preberejo še druga besedila. Pogovorite se o besedah, ki jih ne
razumeš. Ali si se naučil kaj novega?
Reši nalogo na strani 38.

SPOZNAVANJE OKOLJA – Skrbim za okolje
Odpri zelen učbenik na strani 64 in preberi, kako otroci lahko poskrbite za čisto okolje.
Kaj od tega počneš tudi ti?
Nekateri odpadki sodijo med nevarne. To so prazni deodoranti, stara zdravila, baterije, laki
…?
Zakaj jih uvrščamo med nevarne odpadke?
Kako so označene nevarne lastnosti snovi na embalaži?
Oglej si znake za nevarne snovi.

Zdaj pa te čaka detektivska naloga – razišči, katere od teh znakov najdeš pri vas
doma. Bodi previden, za seboj ne smeš pustiti nobenih sledi!
Skušaj ugotoviti, kaj ti znaki pomenijo. Veliko uspeha pri tvoji detektivski nalogi!

Detektivsko delo je kar naporno, ne? Privošči si malico in kratek počitek.

GLASBENA UMETNOST, LIKOVNA UMETNOST- Izdelajmo glasbilo

Če bi bili sedaj v šoli, bi v roke vzeli različna glasbila. Verjamem, da se kakšno glasbilo
najde tudi pri tebi doma.
Lahko ga pa izdelaš tudi sam/a. Ker se ta teden ravno pogovarjamo, kako skrbimo za
naše okolje, lahko spet uporabiš staro embalažo.

Potrebujemo:
-

okroglo škatlo od topljenega sira (lahko tudi kovinsko od bonbonov ali samo
okrogel trši kos kartona)

-

drevesno vejo ali leseno palico dolgo približno 20cm

-

dve vrvici

-

dva zamaška (ali dve leseni perli)

-

lepilo

-

škarje

Pokrov škatle za sir s sprednjim delom položimo na mizo. S škarjami naredimo
odprtino v rob škatle, da lahko vanjo vstavimo konec veje. Odprtina naj bo v velikosti
premera palice.
Zapognemo majhen odrezani del navznoter. Položimo konec veje v odprtino in jo
potisnemo do konca škatle.
Spodnji del škatle položimo na pokrov. Ne moremo je potisniti do konca zaradi palice.
Da bi lahko škatlo zaprli, moramo tudi v spodnji del škatle narediti odprtino. Začrtamo
črtici na rob spodnjega dela škatle in s škarjami odrežemo po črtah. Majhen konec
zapognemo navznoter.
S pomočjo lepila pritrdimo konec palice v pokrov škatle.
Napeljemo vrvici skozi leseni perli (ali na rob vrvice prilepimo zamašek) in naredimo
vozel, da ne padeta. Izvrtamo dve majhni luknji na vsaki strani roba pokrova škatle.
Napeljemo vrvici in ju znotraj pritrdimo z vozlom.
Zunanji rob dna škatle prevlečemo z lepilom.
Zapremo škatlo in močno pritisnemo, da oba dela zlepimo skupaj.

Ostane nam samo še dekoracija, ki jo vsak izdela doma.
Mogoče si boš nalogo lažje predstavljal/a, če ti pokažem še sliko. Tako:
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