PREGLED NAVODIL ZA POUK NA DALJAVO
v času od 6.4. – 10. 4. 2020 za 4.a razred
PONEDELJEK, 6. 4. 2020
UČNA SNOV - VIR
NARAVOSLOVNI DAN

VELIKONOČNO OKRASJE IZ SLANEGA
TESTA

TOREK, 7. 4. 2020
LIKOVNA UMETNOST*
Vsebina tudi naslednji teden

KIPARSTVO: RAZVIJANJE OBČUTKA ZA
RAZPOREJANJE OBLIK V 3D PROSTORU
SLANO TESTO: VISOKI RELIEF

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

LASTNOSTI SNOVI SE LAHKO
SPREMINJAJO
U/86,87, interaktivno gradivo

MATEMATIKA

UTRJEVANJE ZNANJA
U, str. 77/11 prvi stolpec
U, str. 83/7 prva vrstica (množenje s št. 451)
U, str. 83/8
U/str. 84/9, 10, 11, 12

ŠPORT

PLES: MOJA PRAVLJICA

DODATNI POUK – vaje za ves teden, za tiste,
ki jih zelijo resiti

ZMOREM TUDI TO
MAT DZ, str. 24 in
DZ, str. 21/4

SREDA, 8. 4. 2020
SLOVENŠČINA

M. KOREN: PROTIDEŽEVNA JUHA
B/56-57

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

ZMESI IN SPOJINE
U/88-89, interaktivno gradivo

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

POSKUSI: SNOVI

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

ZMESI LAHKO LOČUJEMO
U/88-89, interaktivno gradivo

ČETRTEK, 9. 4. 2020
ŠPORTNI DAN
PETEK, 10. 4. 2020
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

POSKUSI: SNOVI

MATEMATIKA

PREVERJANJE ZNANJA:
MOJA MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

M. KOREN: PROTIDEŽEVNA JUHA

V tem tednu se vsi učenci, ki se mi še niso oglasili, lotijo opravljanja bralne značke, eko bralne značke oz.
bralnega drevesa. Vsebino mi bodo učenci pripovedovali preko video povezave. Učenci, ki so se javili
prejšnji teden, se ta teden ne javljajo.
Natančnejsa navodila dela pri posameznih predetih boste starši prejeli preko elektronske pošte.
Razredničarka:
Darja Franceskin, prof.

BODITE DOBRO!

ANGLEŠČINA:
Delo na daljavo, 4.a in 4.b: 6.4.2020 – 12.4.2020
Pozdravljeni!
Vesela sem, da smo se ta teden tudi videli. Ste pravi sončki! Prihodnji teden se bomo ponovno
videli, vendar vsak razred posebej. Pripravite vse potrebščine. Navodila za delo:
1. V zvezek napiši naslov: DESCRIBE A PICTURE (= OPIŠI SLIKO)
2. Ponovno preberi pesmico U str.72/1 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=72-73
3. Reši nalogo v DZ str. 72/1 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1DZ&pages=72-73

Preriši slikice v zvezek in zraven napiši opis slikice. Pazi na ugotovitev prejšnje ure:


There is (There's) uporabljamo za ednino



There are pa za množino!

Primer: 1. There are seven crocodiles in my bathroom.
4. Ustno reši nalogo v učbeniku str. 71/1 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=70-71
5. V zvezek reši nalogo U str 71/2 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=70-71
Primer: 1. There's a monster and there are 4 cats in picture number 1.

Slike mi pošljite najkasneje do petka, 10. 3. 2020, na mail maja.vidosevich@gmail.com.

Lep pozdrav, učiteljica Maja
Nekaj splošnih napotkov za delo preko videoconference:


pripravi zvezek, učbenik in peresnico



na začetku vam bom pustila nekaj časa, da se pozdravite



ko vam izklopim glas, ga samovoljno ne priklapljajte nazaj



če želiš kaj povedati, dvigni roko

IZBIRNI PREDMETI:
ITALIJANŠČINA – ZA DVA TEDNA:

Delo na daljavo, ČETRTI TEDEN, do 10.aprila
4.razred
Salve ragazzi,
tutto bene? Tanto lavoro?
Vsi prav lepo pozdravljeni, upam,da ste v teh treh tednih uspeli narediti vaje po navodilih, oz. imate čas še
cel teden.
Ponovno imam urejen dostop do e- asistenta. Tam boste našli KOMUNIKACIJ-o, kanal za 4.razred in na
tem mestu se lahko dogovarjamo. Tukaj bodo tudi vsak teden v priponki napotki za delo naprej. Vljudno vas
prosim za vaš odziv, kakšno besedo,da slišim , kako vam gre, kakšno sliko o tem, kar ste naredili za
italijanski jezik. Zelo me boste razveselili.
V bodoče bi se lahko tedensko srečevali preko aplikacije ZOOM in skupaj naredili kakšno vajo.
V naslednjem tednu bomo ponovili opis prijatelja, preden gremo na novo učno enoto o živalih.
Torej:
1. Učbenik, str.53, vaja 3. Na začetku vaje imate besede, ki jih morate vstaviti v oba teksta, kjer Sandra
in Piero opisujeta svojega najboljšega prijatelja.
V zvezek napišete naslov ESERCIZIO, napišete datum. Vajo naredite vsi v zvezek in prosim, bodite
pozorni, da bo prepis točen. Vi to zmorete!
2. Nadaljujete z vajo 4, kjer opišete na podoben način še svojega najljubšega prijatelja ali prijateljico.
To ste pri govorni vaji naredili zelo dobro in vam tudi sedaj ne bo delalo težav!
3. Poslušaš pesem na youtube:

Amico è (Inno dell'amicizia) | Canzoni Per Bambini
https://www.youtube.com/watch?v=KVEZ1DWTUbk
Pesem poslušaj med tednom večkrat, vsak dan vsaj 1x ali večkrat, da jo boš ob koncu tedna lahko že
prepeval ( ni pomembno, da razumeš vseh besed)

Spero di avere vostre notizie in questa settimana. In questa settimana sono in programma gli esercizi interattivi sull'orologio su LANGUAGES ONLINE-department of education.(glej napoved za ta teden, do 3.
aprila)
Buon lavoro, ragazzi!
La vostra insegnante della lingua italiana
Tamara

RAČUNALNIŠTVO – ZA DVA TEDNA:
POUK NA DALJAVO
Neobvezni izbirni predmet Računalništvo 4. razred

Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin

Pozdravljeni!
V spodnjem zapisu je navodilo za dva tedna. Tvoja naloga je, da narediš 4 izzive. Tvoje narejene izzive
shrani na računalnik in jih pošlji na moj mail do sobote, 18.4.2020: lisanv@osmarezige.si
SLEDI SPODAJ ZAPISANIM KORAKOM:
1. V spletni brskalnik vtipkaj: https://scratchizzivi.splet.arnes.si/

Lahko samo tudi Scratch izzivi in prvi zadetek je pravi.
2. Na levi strani spletne strani klikni zavihek ZANKE:

V zavihku ZANKE imaš veliko izzivov.
Pri vsakem izzivu imaš tole vrstico.

Preberi OPIS NALOGE, NAVODILO NALOGE in VIDEO REŠITEV vseh izzivov.
3. Na spletni strani https://scratch.mit.edu/ (v brskalnik lahko vpišeš tudi samo scratch) ustvari 4 izzive. Lahko
spremeniš figure, ozadje pa tudi malo potek izziva. Bodi ustvarjalen/a!

Za pomoč imaš NAMIG in na koncu še REŠITEV NALOGE.
POMNI! Če ti prikaže spletno stran Scratch v tujem jeziku, lahko klikneš na puščico poleg kroga in
izbereš Slovenščino. Tako, kot prikazuje spodnja slika:

Veliko sreče pri programiranju ti želim!
Učiteljica računalništva,
Lisan Vežnaver Hrvatin

ŠPORT
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT - 9. 4. 2020
RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI
UVODNI DEL (10 min):
-Poglej posnetek in napravi vaje iz posnetka
- https://www.youtube.com/watch?v=H0JEtIEweWc
GLAVNI DEL: (30 min.)
Pojdi v naravo, pred hišo… in opravi naslednje vaje: (vsako vajo izvajaj vsaj 10 sek.)
- Stoja na eni nogi (leva/desna)
- Stoja na eni nogi z odročenjem (leva/desna)
- Stoja na eni nogi z vzročenjem (leva/desna), ROKI IZTEGNJENI NAD GLAVO
- Stoja na eni nogi z prednoženjem (leva/desna)
- Stoja na eni nogi z odnoženjem (leva/desna)
- Stoja na eni nogi z zanoženjem (leva/desna)
- Stoja na eni nogi s kratkim počepom (leva/desna)
- Stoja na eni nogi dvignjeno na prste (leva/desna)
- Razovka-lastovka (leva/desna)

PREDNOŽENJE, ODNOŽENJE, ZANOŽENJE

Vse zgoraj naštete vaje izvedi tudi z zaprtimi očmi.
PAZI NA VARNOST!!!!!!
Poišči tudi stabilno ravno vejo ali vrv, kolebnico in na njej izvajaj zgoraj naštete vaje.
OBILO ZABAVE 😊. Posnetek ali fotografijo pošlji na sport.osmarezige@gmail.com

Bodite dobro! Učiteljica Brigita.

PEVSKI ZBOR
RAZRED: 3 in 4
Petek, 10.04.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Otroški pevski zbor 34
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zloga LA in KO.
Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi:
Zlata roža
https://www.youtube.com/watch?v=3Be6JEGuB88
Pesem je treba znati na pamet.

Mali potepuh
https://www.youtube.com/watch?v=kgUHO3uAG44
Pesem se začni učiti na pamet.

Huda mravljica
https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU
Pesem večkrat poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju.

