4. RAZRED

TEDEN 2: SPLOŠNA NAVODILA
Draga učenka, dragi učenec!
Spodaj najdeš navodila za teden, ki je pred nami. Pri nekaterih predmetih je z rumeno
označeno, za kateri razred je namenjeno (npr. 4. A, 4. B), seveda lahko tudi ostali rešite. Če
ni nič posebej označeno, je za vse oddelke.
Večina nalog je pripravljenih tako, da jih lahko rešiš v zvezek ali na liste, če zvezkov nimaš
pri sebi. Če imaš možnost, naloge lahko tudi natisneš. Rezultate nalog pri posameznem
predmetu preveri, če obstaja ta možnost (rešitve).
Vse naloge, ki jih boš opravili, shrani (v zvezek ali mapo), da jih boš ob srečanju lahko
pokazali svoji razredničarki.
Predlagamo, da se nalog lotevaš po posameznih dnevih, tako so tudi pripravljene. Na
primer: ponedeljek – SLJ, torek – DRU, sre – MAT, četrtek – NIT, petek – TJA, GUM, ŠPO,
LUM. Če ti vrstni red nalog ne ustreza, ga lahko prilagodiš sebi. Pomembno je le, da naloge
opraviš, utrdiš ter osvojiš znanje. Učno gradivo za TJA se nahaja tudi pod zavihkom tuji
jeziki, za ŠPO pa pod zavihkom vzgojni predmeti.
Pripravile smo tudi gradivo KRATKOČASNIK. To je dodatno gradivo, ki ti je na voljo, če želiš
še malo vaditi ali pa ti je dolgčas. :)
Toliko za zdaj. Izkoristi čas tudi za druženje z družino, sprehod, igro in branje kakšne
zanimive knjige.
Čuvajte svoje zdravje in lep pozdrav!
Učiteljice 4. razredov

Dostop do e-gradiv (učbeniki in delovni zvezki):
-

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev (družba, naravoslovje in tehnika, berilo)
https://www.evedez.si (Svet matematičnih čudes 4)
https://www.irokus.si/ (Gradim slovenski jezik 4 - izdaja s plusom)

https://www.ucimte.com/ (glasbena umetnost)

PETEK: medpredmetno povezovanje – LUM, GUM, ŠPO (izberi eno od ponujenih možnosti):
1. Pojdi v gozd/na vrt, zapri oči in poslušaj okolico. Nato v naravi naberi naravne materiale in z njimi
ustvari čim bolj zanimivo umetnino. Prosi starše, da jo fotografijo. Doma poskusi umetnino iz
narave upodobiti na risalni list. Uporabi poljubne materiale in slikarke tehnike.
2. Ob poslušanju pesmi Jutro (E. Grieg) izberi katero koli tehniko slikanja in upodobi svoje občutke ter
misli.
3. Izberi si prostor v naravi/na dvorišču/na balkonu in prisluhni zvokom. Družinskim članom z
gibanjem (pantomimo) pokaži zvok, ki si ga slišal/-a. Nato naslikaj enega izmed prizorov, ki ti je bil
najbolj všeč.

