TOREK, 21. 4. 2020
SLJ
Na športnem dnevu ste imeli lov na zaklad. Kakšen pa je bil ta zaklad?
Ali je bil dobro skrit?

Danes boste poiskali skriti zaklad s pomočjo opisane poti.
Opis so napisali taborniki, potem, ko so nekaj počitniških dni preživeli v naravi.

 Besedilo dvakrat preberi.
SKRITI ZAKLAD (opis poti)

Taborniki so s potjo začeli na južnem delu slike, torej čisto spodaj, kjer je
križišče. Pred njimi sta bili dve poti.
Šli so po poti, ki pelje proti vzhodu in se vije skozi mešani gozd. Po poti so hodili
do hišice. Za njo raste visok hrast.
Odkorakali so do hrasta, nato pa zavili na levo, kar čez travnik do ceste.
Pred seboj so zagledali potok in ga prečkali čez mostiček.
Prispeli so do križišča treh poti. Nadaljevali so po srednji poti do gradu, potem
pa zavili desno v grajski park.
V parku so bile štiri table. Na tablah so narisani pes, kralj, mačka in kokoš.
Zaklad se je skrival pod tablo, na kateri NI narisana žival.

 Odpri DZ SLJ 44 in si oglej 1. nalogo.
Na sliki označi strani neba: sever, jug, vzhod (desno), zahod (levo).
 Beri besedilo Skriti zaklad postopoma in sproti z rdečo barvico vriši pot
do skritega zaklada.
Ko prideš do mesta, kjer se skriva zaklad, ga obkroži.
Te zanima kaj je skriti zaklad?

 Potem reši 2. nalogo - REBUS

Rebus je uganka, pri kateri je treba iz risb stvari, črk ali znakov
ugotoviti ustrezno besedo ali frazo.
Pomoč pri reševanju:





če piše L=T , potem črko L zamenjaš s T
1234 , pomeni, da ima beseda štiri črke in 4. prečrtaj (ne upoštevaj)
+ pomeni IN
= pomeni JE

 Reši naloge v DZ SLJ 45:
3.a) Pozorno si oglej označeno pot z modro barvo in jo ustno opiši.
Pri nalogi 3.b) vriši pot od doma do mostička z rdečo barvo. Doma si v
hišici za čebelnjakom.
 V zvezek Ribico zapiši naslov Opis poti in opiši pot, ki si jo zarisal z rdečo
barvo.
Predlog:
V nedeljo popoldne sem šel/šla na sprehod. Šel/šla sem mimo čebelnjaka, ki
stoji na levi strani moje poti. Prispel/a sem do križišča. Zavil/a sem levo….
Pazi, da ne ponavljaš besed. Lahko vključiš strani neba, levo, desno,
naravnost, križišče, prečkam,…

Neobvezno: Reši rebuse in rešitve zapiši v zvezek Ribico.
https://otroski.rtvslo.si/ribic-pepe/prispevek/53

MAT
MREŽA
 Minute za poštevanko:
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/P_9/1.htm
 Opravi naslednje naloge:










trikrat poskoči po levi nogi,
dvigni desno roko,
z levo roko se primi za desno koleno,
z desno roko se primi za levo uho,
pomahaj z obema rokama,
z levo roko se primi za desno uho,
z desno roko se primi za levo koleno,
objemi se,
trikrat poskoči po desni nogi.

 Reši naloge v DZ MAT 72/1.
Poglej legendo in ugotovi, kaj pomenijo posamezne puščice.
5

… ŠTEVILO POMENI KOLIKO KORAKOV
PUŠČICA POMENI SMER

Pozoren bodi na:
 navodila beremo od zgoraj navzdol,
 navodilo je sestavljeno iz števila korakov in smeri gibanja.
S prstom se postavi na rdečo piko in po navodilih potuj po mreži.
Če si navodila bral pravilno in se pravilno gibal, potem si s prstom potoval po
zeleni črti.
 Reši DZ MAT 72/3.
Navodila, ki si jih že vrisal, sproti prečrtaj.
 Reši DZ MAT 73/4., 5.
Pri 5. nalogi preriši mrežo spodaj in zapiši navodilo. Začneš pri

.

 Reši še nalogo Ponovim (DZ MAT 73 (spodaj).
Neobvezno:
DZ MAT 72/2.
Namesto sošolca ti naj pomaga brat, sestra, mami, ati…
Lahko skriješ zaklad in nekoga vodiš do njega ali on/a tebe.
LUM
CVETOČE DREVO
Preberi:
Rimljani so bili veliki umetniki, mojstri v izdelavi mozaikov in fresk.
Mozaik je umetniško delo ali podoba, sestavljena iz majhnih koščkov barvnega
stekla, kamna, marmorja, opek, školjk ali drugih materialov.
Večina mozaikov je izdelana iz majhnih, ravnih, grobih kvadratnih kosov kamna
ali stekla različnih barv. Nekateri, predvsem talni mozaiki, so narejeni iz majhnih
zaobljenih kamnov (prodnikov) in imenovani »prodni mozaiki«.

NALOGA:
Tudi sam boš izdelal mozaik, le da boš ti v ta namen potreboval barvni papir
(kolaž papir, če ga nimaš uporabi reklame, časopis, papir pobarvaj …).
 Papir si nareži na manjše, približno enako velike koščke.
 Ustvaril boš cvetoče drevo.
Prepričana sem, da v tvoji bližini cveti kakšno drevo ali grm. Poglej skozi
okno.
 S svinčnikom lahko narišeš skico, tako boš lažje nadaljeval.
 Priloženih imaš nekaj slik mozaikov za lažjo predstavo.

