
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (4. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

KVIZ (preverjanje pred 
ocenjevanjem) –
Vsebina: Pretakanje snovi 
(1. kviz), Človek (2. kviz)

Po e-pošti staršev sem poslala 2 kviza (pritisni na različne številke za 
vprašanja, na koncu s piščico v desno preveri rešitev, nato pa pritisni na 
hiško v spodnjem desnem kotu, da se vrneš k številčnici).

Ta snov bo pisno ocenjevala, ko se 
vrnemo - to, kar je bilo že napovedano.
Po e-pošti mi lahko sporočiš, kakšna 
sta se ti kviza zdela in kako si se 
odrezal oz. kaj moraš še ponoviti.

e-pošta: jana4urh@gmail.com

UTRJEVANJE – praktično V zvezek napiši naslov: Postal/-a sem učitelj/-ica v 4. b Starše poprosi, da naj ti narejeno v 
zvezeku (tj. sestavljeno PISNO 
OCENJEVANJE ZNANJA) poslikajo s 
telefonom in sliko pošljejo na moj e-
naslov. Veselim se vaših ustvarjalnih 
idej. POSKUS pokaži 
staršem/sestri/bratu in tudi njim povej 
(razloži), kaj si se naučil/-a.

Učenci me za dodatna 
navodila, vprašanja lahko 
kontaktirajo od ponedeljka do 
petka med 9.00-11.00 ter 
13.00-15.00. V 
dopoldanskem terminu bom 
dosegljiva tudi za 
videokonference.

Postavi se v mojo vlogo in sestavi pisno ocenjevanje znanja (različne 
naloge na temo, ki si jo utrdil preko obeh kvizev). Naloge, kjer lahko 
povezuješ, dopolnjuješ, rišeš, obkrožuješ ... Naredi vsaj 8 različnih nalog. 
Naloge tudi reši.

POSKUS UL poslan staršem po e-pošti. UL ni treba natisniti. V zvezek samo napiši 
naslov POSKUS: Zakaj si moram umivati roke?, preberi navodila, 
naredi poskus in potem v zvezek napiši odgovore in spoznanja. Če bi 
raje to natisnil in imaš možnost, UL obreži, nalepi in izpolni.

Za zabavo in hkrati 
poučno (KRVOŽILJE) – ni 
obvezno

Ogled na You Tube: »Nekoč je bilo življenje – Kri«: https://www.youtube.
com/watch?v=LuWKqebogEo 

Medpredmetna povezava s 
predmetom SLJ – bralno 
razumevanje (interaktivna 
naloga)

Natančno preberi zanimivo zgodbico SRCE IN KRI in reši naloge, ki se 
nanj navezujejo (kar na tablici/računalniku). Besedilo z nalogami: https:
//uciteljska.net/kvizi/HotPot/KriWeb/

Če je komu lažje, besedilo Srce in kri staršem lahko pošljem po e-pošti v 
obliki Word (da si lahko natisnete).


