PONEDELJEK, 23. marec
ODS:
- Izdelaj plakat z navodili za varno ravnanje v boju proti okužbi pri vas doma in ga obesi
na vidno mesto (nariši in napiši tako, da bo razumljiv vsem tvojim družinskim članom)
SLO: Prošnja
- Spomni se, kdaj si nazadnje nekoga kaj prosil-a in kako si prošnjo izrekel-la
- Reševanje DZ SLO 2. del str. 46 do vključno str. 50 (= Prošnja)
!!!!ker so DZ ostali v šoli, boste naloge reševali na spletnem naslovu ucimte.com (ne
ucimse.com):
(na levi strani)=Interaktivno….iSamostojni delovni zvezki..2. triletje...4.razred
Iščite naslovnico bolj spodaj: Slovenščina 4, 2. del (interaktivni DZ za SLO; ne
učbenik)
ŠPO:
- Sprehod z družino
MAT: Vzorci in zaporedja
- Reševanje DZ str. 29/ nal. 1 in 2
- Preberi razlago Učenost je modrost
Preden nadaljuješ z reševanjem nalog, moraš vedeti :
Kaj je razlika med vzorcem in zaporedjem?
Kaj je gradnik vzorca?
- Nadaljuj z reševanjem od 3 do 6. nal.
(pri barvanju/ risanju bodi natančen-na, saj so vzorci majhni….ošiljene barvice, svinčnik)

TOREK, 24. marec
ŠPO:
- Pripravi si glasbo in se gibaj ali pleši
MAT: Vzorci in zaporedja
- Reševanje na učimse.com:
Urejanje, razvrščanje, prikazi….naloge: Barvam majčke, Kako si sledijo
Števila ….naloge: Označi vagone, Z vagona na vagon
- Reševanje DZ str. 32/ nal. 7, 8 in v zvezek 9. in 10. nal. (v zvezku ne pozabi napisati
naslova)
NIT: Obtočila
-Spomni se, kaj smo že povedali o srcu, žilah in krvi
-Beri in rešuj DZ str. 94 do 96
-Reševanje na eucbeniki.sio.si: Naravoslovje in tehnika za 4. r OŠ ….v kazalu: Pretok
snovi, energije, informacij …Po telesu potuje kri
SLO: Prošnja
-Reševanje DZ na ucimte.com str. 50 do vključno 54, od 1. vaje dalje
SREDA, 25. marec
Mami vošči za materinski dan in ji pomagaj pri kakšnem opravilu.

NIT: Živčevje
- Branje in reševanje DZ str. 99, 100 od Kaj že veš do vključno 15. nal.
- Reševanje na ucimse.com:
Človek….naloga: Zgradba živčevja
-Ogled: Radovednih–pet.si….Preizkus brez prijave….4.razred ….Naravoslovje in tehnika
….V glavi imam možgane in Delovanje živčevja
SLO: Prošnja
- Reševanje na ucimse.com:
Prošnja…naloga Raziskujem besedilo1 + osem ostalih nalog
- Reševanje DZ str. 55 na ucimte.com
MAT: Soda in liha števila
- Reševanje DZ str. 35/ nal. 1, 2, 3
- Preberi razlago Učenost je modrost
Preden nadaljuješ z reševanjem nalog, moraš vedeti :
Kdaj je neko število sodo ali parno oziroma kdaj je liho ali neparno.
- Nadaljuj z reševanjem od 4. do 9. nal.
GUM: Ritmična izreka
- Odpoj dve letošnji pesmi, ki smo se jih učili
- Reševanje na ucimse.com: Glasba nas razveseljuje… naloga: Imena otrok
- Spomni se imen sošolcev in jih odpoj na podoben način
*v ponedeljek boš izdelal-a poljubno preprosto glasbilo, zato že danes razmisli, kakšen
material imaš doma na voljo in kaj bi se dalo iz njega ustvariti
DRU: Mestno naselje
- Reševanje na ucimse.com:
Kraj, pokrajina, naselje….naloga: Mestno naselje
- Reševanje DZ str. 50, 51; najprej opis slike, nato reševanje

ČETRTEK, 26. marec
!!!glej ŠPO spodaj
SLO (književnost): S. Makarovič: Že v začetku strašno srečanje z oblakom
- Spomni se književnih junakov kosovirjev, o katerih smo govorili zadnjo uro pri
književnosti: Kakšni so kosovirji po izgledu in kakšni po značaju? Katera pisateljica je
ustvarila te junake in v kateri knjigi?
-Preberi odlomek v berilu na strani 86 in 87, v katerem boš spoznal kosovirja Glala in
kosovirinjo Glili.
1. beri tiho in nato razmisli, kaj si razumel-a
2. beri glasno in nato ustno obnovi besedilo
3. beri glasno in doživeto, tako da upoštevaš ločila, kar pomeni, da greš pri piki z
glasom dol, pri vejici z glasom gor, pri vprašaju vprašaš in pri klicaju vzklikaš,
posamezno črko priključiš naslednji besedi…
*kdor nima doma berila, besedilo najde na spletu: Literarna lekarna….Kosovirja na leteči
žlici….do odstavka, ki se začne: Obrni ročaj, trap! Tako. Gremooooo…..s prezrelimi
paradižniki.

DRU: Varnost v prometu v mestnem okolju
- V zvezek za DRU pod naslov Mestno okolje:
1. Naštej značilnosti mestnega okolja
2. Iz zemljevida Slovenije izpiši imena 10 do 15-ih mest (velike začetnice)
3. Obkroži imena tistih napisanih mest, v katerih si že bil-a
- Reševanje DZ str. 52, 53
MAT: Soda in liha števila
- Ponovi, kaj velja za soda in kaj za liha števila
- Reševanje DZ str. 38/ nal. 10 do 14 v zvezek; poskusi začeti s 14. nalogo
(najprej napiši naslov)
SLO (književnost): S. Makarovič: Že v začetku strašno srečanje z oblakom
- Zamisli si nadaljevanje odlomka, ki si ga prebral-a prvo uro: Napiši, kam sta Glili in Glal
poletela in kaj sta tam doživela. Mogoče sta celo srečala Korona virus.
Nadaljevanje napiši v SLO zvezek na književno stran (piši z nalivnikom, v povedih, ki si
smiselno sledijo, pazi na pravopis in lepopis).
(ŠPO: Naravne oblike gibanja)
- Med vsako učno uro opravi našo vajo Na štiri (3 do 4 ponovitve)
saj veš: vdih 2, 3, 4, predklon 2, 3, 4, po rokah naprej 3, 4, držiš 2, 3, 4, med koleni
1, 2, 3, 4, nazaj 2, 3, 4, vdih 2, 3, 4 in poskok, poskok, poskok, poskok….

PETEK, 27. marec
NIT: Obtočila, Živčevje
- V zvezek NIT na eno stran zgoraj napiši naslov Obtočila in pod njim pripravi 3 predalčke:
o V 1. vpiši kakšne so naloge srca in kaj veš o njem
o V 2. vpiši tri vrste žil in v čem se razlikujejo
o V 3. pa, kaj veš o krvi
(pomagaj si z DZ str. 94 do 96)
- Na drugo stran pa pod naslovom Živčevje prepiši besedilo 15. naloge iz DZ str.
100, skupaj z rešitvami vred
MAT: Soda in liha števila, Ponovimo deljenje
- Reševanje na ucimse.com: Števila…naloge: Pobarvaj drese, Ujemi ribice, Športni dan
- Reševanje na ucimse.com: Delim…naloga: Ponovim deljenje do 100
(lahko ponavljaš tudi na drug način)

Lep pozdrav,
učiteljica Tatjana Rade

