MATEMATIKA, DRUŽBA ……………………………………Nataša Meštrov

Pozdravljeni, dragi učenci!
Upam, da ste zdravi in da tako tudi ostane. Vam je že kaj dolgčas?
No, da vam malce popestrimo dolge dneve, se bomo učili na daljavo. Mislim,
da bo tole kar zanimivo, pa tudi zabavno. Prebrali ste že osnovna navodila, ki
jih je zapisala učiteljica Vlasta, ZATO KAR ZAČNIMO!
Svetujem ti, da najprej v celoti prebereš, kar zapišem, nato pa po delih rešuješ
naloge.
Začnimo s smehom - nauči se, kako se je potrebno umivati z milom😊
https://www.youtube.com/watch?v=brdE5fdtS4I
https://www.youtube.com/watch?v=EubuphQ79z4

Ponedeljek, torek, sreda (16.3. – 19.3.)

Najprej boš ponovil/a in utrdil/a svoje znanje o delih celote in sestavljenih
računih ali številskih izrazih.
 Klikni na spodnjo povezavo. Na vrhu strani imaš z roza številkami
zapisane razrede in klikni 4. razred. Pod številkami pa imaš PREDMET in
označi matematika.
http://devetka.net/index.php?r=4&p=30&t=-1&n=-1&u=1&sid=98ed265808409ba34e1c93ffb1bd8b4b
Reši naloge:

98 – deli celote 2
103 – deli celote
104 - iščemo dele celote
11 – sestavljeni računi

 Sedaj boš pa povadil/a še poštevanko. Tako ti bo pisno množenje bolj
gladko šlo in ne boš imel težav.
Reši naloge:

15 – pošastna poštevanka
134, 135 - dril kartice
136 – uredi pare
Če ti poštevanka še dela preglavice, imaš na razpolago še vrsto drugih nalog, ki
jih lahko rešuješ.
Nekateri učenci pa poštevanko že dobro obvladate. Če si med njimi, reši le nalogo
98, nato pa se pozabavaj z nalogami Matematični kenguru(na razpolago imaš več
nalog) pod številko 14.

 V zvezek za matematiko zapiši naslov UTRJUJEM SVOJE ZNANJE,
Pod naslov pa zapiši, katere naloge si rešil in se oceni (za posamezno nalogo):
naredim brez pomoči in razumem
delam s pomočjo, so še deli, ki jih moram utrditi
ne znam, potrebujem še razlago

Če česa ne razumeš in potrebuješ dodatno navodilo ali razlago, mi lahko
pošlješ sporočilo na natasa.mestrov@guest.arnes.si in ti z veseljem
odgovorim.

Ponedeljek, 16.3. /načrtovanje dela
V naslednjem mesecu boste pripravljali projektno nalogo, za katero ste dobili
navodila prejšnji teden. Ker nekaterih učencev ni bilo, bom tukaj še enkrat
podala natančna navodila. To nalogo bi opravili doma, četudi bi normalno

potekal pouk, tako pa boste imeli še več časa. Naloge boste predstavili
sošolcem/kam, ko se vrnete v šolo in bili boste ocenjeni. Vendar ne skrbite, o
predstavitvi in ocenjevanju se še vse pogovorimo, ko se vidimo.
PROJEKTNO DELO---------------DEJAVNOSTI-----------OCENJEVANJE ZNANJA
1. Izberi si eno od dejavnosti, ki jo boš opisal/a (tovarna, obrt – v Sloveniji)
Primeri: Cinkarna, Etol, Mlekarna, Žito, Pivovarna Laško, Krka, Lek, Gorenje,
Alpina, Lisca, Pipistrel…Izberi tisto, za katero boš najlažje prišel do podatkov.
Najboljše je, da poznaš koga, ki tam dela, sicer pa dobiš podatke preko spleta,
lahko jih tudi pokličeš in prosiš za določene podatke).
2. Na kratko predstavi kraj, kjer ta tovarna, delavnica… stoji, deluje.
3. Kako se je dejavnost razvijala? Kdaj je bila ustanovljena in njen razvoj.
4. Povej, h kateri vrsti industrije, dejavnosti spada (živilska, tekstilna,
kemična…).
5. Predstavi izdelke, ki jih izdelujejo. Za kaj jih potrebujemo?
Prinesi/nalepi slike, embalažo, izdelke, kataloge, ipd.).
6. Poimenuj surovine, ki jih potrebujejo za izdelavo izdelkov. Od kod jih
dobijo?
7. Povej še kakšno zanimivost o dejavnosti, ki si jo opisal. Primer: kako
velika je tovarna, koliko delavcev zaposluje, koliko različnih izdelkov
ponujajo, koliko izdelajo v enem dnevu/tednu…, kam prodajajo svoje
izdelke (izvoz), skrb za okolje…
IZDELAJ ZANIMIV PLAKAT IN PREDSTAVI DEJAVNOST NA ZANIMIV IN
RAZUMLJIV NAČIN.
Ker sedaj ni čas, da bi kupil/a plakat, se znajdi in ga naredi tako, da zlepiš štiri
risalne liste skupaj, ali pa liste s koledarja. Če materiala za izdelavo plakata
nimaš, si pripravi vse ostalo in boš plakat naredil/a, ko bo mogoče.

Torek, 17.3. – ponovim in utrdim znanja; učim se učiti s pomočjo
interaktivnih gradiv

Odpri interaktivno gradivo Radovednih 5
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev

Izberi 4. razred (zgoraj v zelenem traku)
Klikni DRUŽBA
Odpri interaktivno gradivo
Levo zgoraj imaš ikone. Klikni na drugo z leve in odpre se ti nekaj vsebin.
Klikni na DEJAVNOSTI, in odprejo se nove vsebine.
Začni pri enoti DEJAVNOSTI in se s puščico na desni pomikaj dalje. Poglej si
filmčke, slike, ponovi – vse do enote Kako potujemo.
Toliko za začetek, da se navadiš na nov način učenja.
Navodila za nadaljnje delo prejmeš v sredo.

Maham ti in čuvaj se!

