SREDA, 7. 4. 2021
3. A učiteljica Ivana
8: 20 – ARNES ZOOM

https://arnes-si.zoom.us/my/ucitejicaivana

3. B učiteljica Neja
URNIK:
-

MAT

-

TJA

-

SPO + SLJ

-

ŠPO

https://arnes-si.zoom.us/j/8926710694

MAT: Utrjevanje znanja
Pri matematiki je danes na vrsti utrjevanje znanja poštevanke in deljenja. Odpri delovni
zvezek 2. del na strani 10 in 11. Loti se reševanja nalog. Zagotovo ti bo šlo dobro, saj
vem, da poštevanko pridno treniraš.

NALOGE NA STRANEH 10 IN 11 BOMO PREGLEDALI V ČETRTEK NA SKUPINSKEM
ZOOMU.

TJA: MY HOME (Moj dom)
Pri angleščini boš danes spoznal/-a kako imenujemo sobe v stanovanju ali hiši. Jih znaš
najprej našteti v slovenščini? V mislih se sprehodi čez svoj dom … (spalnica, dnevna
soba, kuhinja, kopalnica …)
Klikni na hišo in predvajala se bo pesem. Ko jo poslušaš, zraven glej sličice in kmalu
boš ugotovil/-a, kako v angleščini poimenujemo sobe v domu.

Pesem predvajaj znova in zraven glasno ponavljaj angleške izraze za sobe.

SPO + SLJ: Deli rastline

Katero rastlino smo nedavno posadili pri SPO?

Nekateri izmed vas ste jo skrbno odnesli domov in verjamem, da zanj prav lepo skrbite.
Če je vaša rastlina zrastla, to pomeni, da ste ji omogočili vse pogoje, ki jih za rast
potrebuje. Kateri so že to? Ponovi s pomočjo sličic.

V___

T______

S_______

Z___

Tvoja naloga danes je, da odpreš zvezek za SPO. Na naslednji prazni strani napiši
današnji datum (7. 4.) in naslov: DELI RASTLINE
1) Nariši svoj fižol in na njem označi dele, ki so se morda že razvili (korenine, steblo,
listi).
2) Označene dele tudi poimenuj.

3) Okrog ilustracije fižola, nariši še, kaj potrebuje za razvoj in rast. Pomagaš si lahko z
zgornjimi sličicami, čeprav sem prepričana, da to že samostojno znaš.
Če tvoj fižol (še) ni zrastel, lahko narišeš poljubno rastlino v svojem domu in označiš
ter poimenuješ njene dele.

Tvoja ilustracija naj bi izgledala nekako takole:

LISTI

STEBLO

KORENINE

Ko si zaključil z ilustriranjem rastline, te čaka še naloga, kjer boš uporabil znanje
slovenščine. Najprej preberi spodnje besedilo. Potem v zvezek za SPO prepiši to isto
besedilo s pisanimi črkami. Ne pozabi na veliko začetnico in končno ločilo.

ZALIVANJE VRTA

Vrtnarji pravijo, da je njihov največji problem pri vrtnarjenju zalivanje vrta. Zdi se, da
zalivanje vrta ne bi smel biti problem, ampak ni tako. Zelenjava potrebuje veliko
vode, da lahko postane slastna hrana na naših krožnikih. Najboljši čas za zalivanje
vašega vrta je zgodaj zjutraj, saj se čez dan listi posušijo, s čimer preprečujemo
plesen in bolezni. Zalivanje zjutraj pripomore tudi k ohranjanju vode, saj v vročem
sončnem popoldnevu voda ne bo tako hitro izhlapela. Drugi najboljši čas za
zalivanje rastlin je zvečer, ko se spustijo temperature.

VPRAŠANJE ZA RAZMISLEK
Ali moramo vrt zaliti, čeprav je ponoči deževalo?

ŠPO:
Odpravi se ven na sprehod in se nadihaj svežega zraka. Na sprehodu opazuj naravo,
okolico, živa bitja, bivališča živih bitij, prevozna sredstva …
Med sprehodom poskusi opaziti in si zapomniti vsaj dve bivališči katerekoli živali ali
rastline. Pomisli, da so krošnje dreves, travniki … tudi bivališča. Katerim živalim že?

Razišči in poročal boš pri SPO na srečanju na ZOOM-u.

