PONEDELJEK, 30. 3. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA: ONESNAŽEVANJE OKOLJA
Oglej si obe sliki in ju med seboj primerjaj. V čem se razlikujeta? Na kateri sliki
se ti zdi deček bolj zadovoljen?

Kaj meniš, kdo vse lahko onesnažuje okolje in kako, na kakšen način ga
onesnažujejo?

Če pravilno ravnamo z odpadki, lahko veliko pripomoremo k bolj zdravemu
okolju. To nam prikazuje tudi risanka Lepši svet – Odpadki. Poglej si jo na
spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY
Na učnem listu (priloga 1) so različne fotografije. Dobro si jih oglej, nato pa
obkroži tiste, ki prikazujejo skrben odnos do okolja.
Če imaš možnost natisniti učni list, ga prilepi v zvezek za spoznavanje okolja,
sicer pa pusti v zvezku prazno stran, da ga bomo prilepili v šoli (enako velja za
vse priloge).

ŠPORT: ŠPORTNI LOV NA ZAKLAD

Ko končaš Športni lov na zaklad, se skupaj z bratom/sestro/starši igraj
skrivalnice. Potrudi se, da boš našel najboljše skrivališče.

TOREK, 31. 3. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA: NEVARNI ODPADKI
Poglej si spodnje slike. Kaj vidiš na njih?

Vse to so nevarni odpadki. Kaj misliš, kaj storimo z njimi, ko jih ne
potrebujemo več?
Če jih odlagamo kamor želimo, lahko naredimo veliko škodo – zastrupimo
okolje in ogrozimo lastno zdravje ter zdravje drugih.
Nevarnih odpadkov nikoli ne odlagamo skupaj z drugimi odpadki. Odnesemo
jih lahko v zbirne centre, odslužene baterije lahko oddamo v mnogih trgovinah.
Zdravila, ki jih ne potrebujemo, pa odnesemo v bližnjo lekarno.
Na spodnji povezavi si poglej prispevek, ki govori o nevarnih kemikalijah.
Spoznal boš tudi znake za nevarne snovi. Po ogledu pa reši učna lista (priloga 2
in priloga 3).
https://www.youtube.com/watch?v=waKXc36QJJk

ŠPORT: KAMEN, ŠKARJE, PAPIR - TELOVADBA
Teči 2 minuti okrog hiše (oziroma kjer imaš možnost), nato minuta hoje.
Nadaljuj s hopsanjem, prisunskimi koraki, nizkim in visokim skippingom, …
Z bratom/sestro/starši se igraj igro: Kamen, škarje, papir – tokrat malo drugače:

PRILOGA 1

Obkroži tiste fotografije, ki prikazujejo skrben odnos do okolja.

PRILOGA 2
Z RDEČO BARVO OBKROŽI OKOLJU NEVARNE SNOVI, Z ZELENO PA OKOLJU
NENEVARNE SNOVI.

PRILOGA 3
DOMA POSKUŠAJ POISKATI PREDMETE, KI IMAJO NA EMBALAŽI
NASLIKANE SPODNJE ZNAKE. NA ČRTO NAPIŠI/NARIŠI KATERE
PREDMETE SI NAŠEL.

OKOLJU NEVARNO _________________________________________________________

STRUPENO ________________________________________________________________

VNETLJIVO ________________________________________________________________

OŠ Antona Globočnika Postojna
Cesta na Kremenco 2
6230 Postojna
Tel: 05 7000 300, Fax: 05 7000 314
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NAVODILA ZA UČENJE NA DALJAVO

1. razred: SLJ, MAT

Učiteljica: Špela Švigelj

PONEDELJEK – 30. 3. 2020
SLOVENŠČINA – OPISMENJEVANJE: Velika tiskana črka S


Učencem demonstriramo izgovor glasu za črko S.



Sami poiščejo nekaj besed, ki se začnejo in končajo na glas S oziroma imajo
mesto glasu S.



Učencem napišemo veliko črko S, ogledajo si poteznost pisanja črke.



Učenci vadijo pisanje črke S po zraku, po mizi, po hrbtu nekoga, v zdrob, na
tla…



V črtani zvezek čez celo stran napišemo črko S, učenci z različnimi barvicami
sledijo črti.



Učenci v črtanem zvezku vadijo zapis črke S čez dve vrstici, nato čez eno.
Pozorni moramo biti na poteznost, držo pisala, sedenje, razmak med črkami,
obliko črk, orientacijo na listu.

MATEMATIKA – Seštevam in odštevam: seštevanje in odštevanje nasprotni računski
operaciji
 Delo v SDZ 2, na straneh 62 in 63.

TOREK – 31. 3. 2020
SLOVENŠČINA – OPISMENJEVANJE: Velika tiskana črka S
 Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku za opismenjevanje, na straneh 44 in
45.

MATEMATIKA – Liki, pravokotnik
 Ponovimo geometrijska telesa.
 Predstavimo geometrijske like.

 Učenci naj pripravijo ravnilo s šablono. Na šabloni pokažejo trikotnik, krog, kvadrat,
pravokotnik. Ugotovijo, da sta na šabloni dva lika enake oblike, razlikujeta se po
velikosti. Predstavimo, kako rišemo like s šablono; učenci skupaj z nami postavijo
šablono. Šablono položimo na list, držimo jo tako, da se ne premika in da vidimo
črto, ki jo rišemo. Z barvico obrišemo obliko lika in ga nato pobarvamo.
Opomba: Liki morajo biti pobarvani, sicer je to sklenjena črta.
S šablono narišejo vse like.
 PRAVOKOTNIK
Pozornost usmerimo na pravokotnik na šabloni.
Opišejo pravokotnik – Pravokotnik ima po dve nasprotni stranici enako dolgi.
Pozovemo učence, naj na liste prostoročno narišejo nekaj pravokotnikov.
Učenci poiščejo predmete, ki imajo obliko pravokotnika.
 DELO V SDZ 2, stran 64.

