SREDA, 25. 3. 2020
LUM – Ustvarjanje z naravnimi materiali
Če imaš možnost, pojdi ven (nekam, kjer ne boš srečeval ostalih ljudi) in
s pomočjo naravnih materialov ustvarjaj različne oblike.

Poglej, kaj sem ustvarila jaz:

Nalogo lahko opraviš tudi kak drug dan, če ti danes vreme ali druge razmere ne
dopuščajo sprehoda v naravi.
Če pa nimaš možnosti te naloge opraviti nekje zunaj, pa jo lahko opraviš v
stanovanju s pomočjo barvic, zobotrebcev, jedilnega pribora, kock … Prepusti se
domišljiji!

Vesela bom tudi kakšne fotografije.

MAT – Deli celote (vrednost enega dela, če je znana celota)
• Oglej si PowerPoint o delih celote, ki sem ti ga priložila v to
sporočilo. Tam imaš razlago za to snov.
• Sedaj reši celo str. 98 v DZ (tudi tisto nalogo na vijolični
podlagi).

NIT – Kako spoznavam svet
• Prosi nekoga, da ti bere vprašanja. Ustno odgovarjaj.
1. Kako se ti zdi tukaj?
2. Na čem sediš?
3. Ali je trdo ali mehko, toplo ali hladno, mokro ali suho, ravno ali neravno?
4. Ali vidiš oblake? Če jih, ali se premikajo?
5. Ali vidiš kakšno žival?
6. Za pol minute zapri oči in prisluhni okolju. Kaj oz. koga slišiš?
7. Ali kaj vohaš? Kaj?
8. Katere so tri najpogostejše barve, ki jih zdaj vidiš?
9. Kateri predmet v prostoru je najvišji?
10. Podrgni dlan ob dlan, nato pa se dotakni lic. Kaj čutiš?
11. Z roko podrsaj po površini mize. Je gladka ali hrapava?
12. Popij kozarec vode. Ali kaj okušaš? (voda je brez okusa)
Kaj pa bi zaznal, če bi vodi dodal limonin sok?

• Iz okolja ves čas prihajajo do nas podatki, sporočila. Imenujemo
jih tudi dražljaji. Ta sporočila sprejemamo s posameznimi deli
telesa, ki jim pravimo ČUTILA.
S katerimi čutili sprejemamo dražljaje?
Z očmi gledamo.
Z ušesi poslušamo.
Z jezikom okušamo.
Z nosom vohamo.
S kožo zaznavamo dotike, bolečino in temperaturo.
• To vsebino si oglej in preberi v učbeniku NIT, str. 65. Lahko si tudi
ogledaš in rešiš naloge na povezavi:
https://eucbeniki.sio.si/nit4/1319/index.html

•

V zvezek za NIT zapiši:

Kako spoznavam svet
Iz okolja ves čas prihajajo do nas podatki, sporočila. Imenujemo jih tudi
dražljaji. Ta sporočila sprejemamo s posameznimi deli telesa, ki jim
pravimo ČUTILA.

