Pozdravljeni,
pred nami je še en teden dela na daljavo, upam, da zadnji.
Za začetek si v zvezek SPO nariši urnik, v katerega boš vpisoval dnevne dejavnosti.
Potem pa veselo na delo:
SPO, SLJ: ORIENTACIJA
RAZMISLI:
 Veš, kje se nahajaš v tem trenutku?
 Si doma v svoji sobi?
 Veš, v katerem nadstropju je tvoja soba?
 Bi znal priti z zaprtimi očmi v mislih do kuhinje?
 Bi znal v mislih poiskati predal, v katerem imate sladkarije?
Če si uspešno razmišljal ob zgornjih vprašanjih to pomeni, da imaš dobro orientacijo.
Najprej si oglej in pozorno poslušaj posnetek o orientaciji v naravi, ki ga je pripravila virtualna učiteljica,
doma s Ptuja:
https://www.youtube.com/watch?v=oz2ByQOPnBM
Še enkrat si preberi učno snov v DZ SPO 73 in 74.
V zvezek SPO zapiši naslov ORIENTACIJA.
V zvezek v celih povedih s pisanimi črkami napiši odgovore na vprašanja:
1. Kaj pomeni orientirati se?
2. Naštej strani neba!
3. Kje vedno vzhaja in kje zahaja Sonce?
4. Prepiši:

Če se obrneš tako, da tvoja desna roka kaže tja, kjer sonce vzhaja, je tam VZHOD, potem
kaže tvoje leva roka tja, kjer sonce zahaja. Tam je ZAHOD. Potem je pred tabo SEVER, za
tabo je JUG.

5. V zvezek nariši ali napiši kaj vidiš na vzhodu, zahodu, severu in jugu.
S (sever)

Z (zahod)

V (vzhod)

J (jug)

6. S čim se lahko orientiramo?

7. Prepiši kaj je kompas in oznake na kompasu. Slike si le oglej.

KOMPAS je naprava, s katero določamo strani neba. Ima magnetno iglo, ki vedno kaže proti
severu. Kompas moramo pri uporabi držati vodoravno ali pa ga položiti na ravno podlago.
OZNAKE NA KOMPASU:
N- North
S- South
E- East
W- West

S- sever
J- jug
V- vzhod
Z- zahod

SLJ: OD KOD, KJE, KAM?
Oglej si DZ SLJ na str. 67 in reši naloge. Reši tudi UL. Če ga ne moreš natisniti, samo prepiši vprašanje in
zapiši odgovor. Če želiš, lahko povedi tudi ilustriraš.

MAT- UTRJEVANJE POŠTEVANKE
Reši UL. Če ga ne moreš natisniti, pa vadi v RJI.

ŠPO: RAZLIČNI ŠPORTNI PRIPOMOČKI
Na list ali pa v zvezek SPO nariši miselni vzorec, katere športne pripomočke uporabljaš. Posebej označi
tistega, s katerim si najbolj spreten in tistega, ki ti dela težave. Lahko dodaš tudi fotografijo, na kateri si s
pripomočki.
Če bo vreme dopuščalo, pa se seveda igraj z njimi.
Lep pozdrav, učiteljica Manca
Pripenjam še navodilo za angleščino:

HELLO BOYS AND GIRLS
Upam, da ste v redu in ne pogrešate preveč šole in sošolcev.
PONOVITEV
Premešajte zloge v besedah, da dobite 4 besede za letne čase.
Zraven napišite prevod.

Exercise
TERWIN

= W _ _ _ _ _ = ______________

TUAUMN =

A _ _ _ _ _ = _______________

MERSUM =

S_____

= _______________

PRINGS

S_____

= _______________

=

SPOZNAJMO NOVE BESEDE
Poznate že mesece v letu in letne čase.
Le katere besede so sedaj na vrsti ??? Dnevi v tednu, seveda.
Pri izgovorjavi nam bo pomagala pesmica. Zato le vtipkajte v
spletni brskalnik: yt days of the week song the singing walrus
Poslušajte pesmico in zraven čimvečkrat ponovite besede za dneve v tednu.
V zvezek prepišite:

THE DAYS OF THE WEEK
Monday

Friday

Tuesday

Saturday

Wednesday

Sunday

Thursday
!!! Dneve v tednu pišemo z VELIKO začetnico !!!
Lep pozdrav vsem !!!

