POUK OD DOMA: NAVODILA IN NAPOTKI UČITELJA in
SAMOSTOJNO SPREMLJANJE DELA (UČENCI)
Najprej te lepo pozdravljam!
Prosi starše, da ti dokument s preglednico za določen dan prenesejo na računalnik kot »wordov » in ga shranijo. Preglednico si lahko tudi
natisneš, če želiš.
Ko opraviš vse naloge za določen dan po navodilih iz preglednice, izpolni desno stran preglednice kar na računalniku – nariši obrazek, ki
sporoča, kako ti je delo šlo:   .
Če česa še nisi naredil, si to označi. Prav tako napiši, če ti kaj dela težave: na koncu vsakega dneva je v preglednici še prazen prostor. Lahko (ni
nujno) dopišeš, če si morda bral, delal vaje, ponavljal in utrjeval snov ipd.
Zaželeno je, da tabelo pošlješ učiteljici, da bom lahko dnevno spremljala tvoje delo in videla, kako ti gre. V tem primeru tabele ni potrebno
tiskati, ker jo boš pošiljal po elektronski pošti meni.

Liste oziroma zapise boš, ko se zopet srečamo, prinesel v šolo (le v primeru, če si jih boš natisnil).

2. teden – PONEDELJEK: 23. 3. 2020: IME IN PRIIMEK UČENCA/KE: _____________________________________

PREDMET

UČNA SNOV

NARIŠI OBRAZEK, KI
SPOROČA KAKO TI
GRE : 

PONEDELJEK, 23. 3. 2020

MAT

DRU

Predvideno je, da so bile v 1. tednu opravljene naslednje naloge:
Pisno množenje: SDZ, str. 37 - 50; po želji: v Snopiču: 53 – 56 (nal. 5 – NE);
Simetrija: SDZ, str. 63 - 68 – v zvezek nalepi lično izrezane figure (nal. 7, 8) - pod naslov SIMETRIJA (zapiši v
zv.);
po želji: v Snopiču: str. 60;
Vzorci: reši - SDZ, str. 69 – 70 – v zv. nariši svoj vzorec pod naslov Vzorci
Po želji: reši v Snopiču: str. 61; vsak dan treniraj pisno množenje – prosi starše, naj ti napišejo vsaj 5
računov/dan;
Predvideno je, da sta bili v 1. tednu doma predelani učni enoti: Kako potujemo in Prometna sredstva (U/str.
68, 69): ponovi/utrdi;
Besedilo z UL za ponavljanje/utrjevanje teh dveh učnih enot prepiši v zvezek in ga reši (UL lahko tudi
natisneš, ga rešiš in nalepiš v zvezek.) – UL poišči v priponki el. sporočila;

SLJ

Reši naloge na straneh SDZ, str.46, 47.

ŠPO

Naredi vaje s kartončka Minuta za zdravje.

NIT

Predvideno je, da je bila v 1. tednu predelano: Razvoj živih bitij, U, str. 98- 100.
Naloga: V zvezek napiši naslov Razvoj živih bitij, nato:
a) prepiši Moram vedeti , str. 100;
b) prepiši Tri vprašanja iz zelenega polja, str. 100;
c) nanje odgovori v celih povedih.

