
SPOZNAVANJE OKOLJA (3.d)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Utrjevanje poznavanja na uro Starši učence čim večkrat vprašajte, koliko je ura. Naj gledajo na analogne in digitalne 
ure, ki jih imate doma. 

Po prihodu v šolo. Vsak dan med 10.00 in 12.00 
ter med 16.00 in 18.00 sem 
za vsa vprašanja dosegljiva 
na anja.kozelj.os@gmail.com.

Utrjevanje že obravnavane 
snovi

Učenci naj ustno odgovorijo na vprašanja na str. 41 pod naslovom Sedaj ponovim. Po prihodu v šolo. 

Utrjevanje že obravnavane 
snovi

Učenci naj ustno odgovorijo na vprašanja na str. 51 pod naslovom Sedaj ponovim. Po prihodu v šolo. 

Izdelava izdelka po načrtu Če imate doma vse potrebno, lahko po navodilu izdelajo enega izmed izdelkov na str. 
55 - 57. Pri delu naj bodo čim bolj samostojni, tudi navodilom naj skušajo slediti sami. 
Če potrebščin nimate, imate pa doma vsaj papir, pa lahko po želji izdelajo nekaj s 
spletne strani http://krokotak.com/. Če nimate niti možnosti uporabe interneta, lahko 
izdelajo izdelek iz papirja po lastni ideji. Zanj naj po izdelavi sami napišejo navodila v 
smislu: Naprej narediš to, potem narediš naslednje ... Nato lahko učenec/ka preveri 
uporabnost svojih navodil tako, da izdelek po njegovih/njenih navodilih izdela nekdo 
drug, npr. sestra ali brat.

Če učenci to želijo, bom vesela 
vaše fotografije izdelka, ki mi jo 
lahko pošljete po e-pošti. Sicer 
pa lahko izdelek prinesejo v 
šolo. Ena izmed sledečih ocen 
bo predvidoma ocena 
samostojne izdelave izdelka po 
načrtu. 

Ogled video posnetkov na 
temo, kako izdelki nastanejo

Na YouTube-u imate serijo kratkih video posnetkov, v katerih je prikazano, kako v 
tovarnah izdelajo določene izdelke (npr. baloni, lego kocke, voščenke, razne mize, 
žoge, toaletni papir ...): https://www.youtube.com/results?search_query=how+it%
27s+made (v YouTube-ov iskalnik vpišete How it's made). Ker so v angleščini, je malo 
prevajanja za učence dobrodošlega. Med ogledom naj razmišljajo, iz katerih gradiv so 
izdelki in kateri postopki so bili pri tem uporabljeni. Seznam gradiv in postopkov, ki 
smo jih omenjali, je na str. 54 in v zvezku. Če nimate možnosti uporabe interneta, 
lahko to nalogo izpustite.

Delovni list - poznavanje 
spreminjanja lastnosti teles in 
snovi

Poslala ga bom (skupaj z rešitvami) v priponki po e-pošti. Če nimate možnosti 
tiskanja, lahko učenci vprašanja prepišejo v zvezek in nanje odgovorijo pisno ali pa 
preprosto nanje odgovorijo le ustno (delovni list bodo prejeli v šoli, ko se vrnemo).

Priložila bom rešitve, snov pa 
nameravam z učenci obnoviti 
tudi v šoli.

Pripravljanje na predstavitev 
starega predmeta - 
oblikovanje opisa

Ocenjevanje predstavitve 
starega predmeta je še vedno 
v načrtu, vendar je prestavljeno 
na kasnejši datum.


