SPOZNAVANJE OKOLJA:
1.in 2. ŠOLSKA URA (torek, 7.4.2020)
Pri obeh šolskih urah boš ponovil snovi, ki smo se jih v preteklih tednih naučili.
1. Najprej vzemi delovni zvezek in zvezek. Za prvo nalogo ne potrebuješ
staršev, ker lahko sam/a opraviš to nalogo.
- V delovnem zvezku preberi in preglej razlago snovi, vse zapise, ki smo jih zapisali
pri nalogah, od strani 56 do 72.
- Vzemi zvezek in preberi še zapise, ki si jih zapisal/a v zvezek. Lahko pa izmenično
bereš v delovnem zvezku in zvezku.
- Preberi tudi zapise v »Mala knjižica poskusov in opazovanj«.
2. Na učnem listu (spodaj) imaš vprašanja. Prosi starša, da ti postavljata
vprašanja, ti pa nanje ustno odgovarjaš.
PONAVLJAMO IN SE UČIMO SPOZNAVANJE OKOLJA
6. sklop: ŽIVLJENJE NEKOČ
1. Kaj pomeni beseda praznik?
2. Katere praznike poznamo? Pomagaj si s koledarjem.
3. Naštej 3 državne, 3 verske in 3 osebne praznike?
4. Kako je maše mesto dobilo ime Postojna?
5. Naštej tri pomembne dogodke iz preteklosti, ki so se zgodili v Postojni.
6. Poimenuj dva pomembna človeka iz preteklosti, ki sta živela v Postojni.
Zakaj sta pomembna?
7. Kaj je dediščina in kaj prištevamo med njo?
8. Kaj sodi pod kulturno dediščino?
9. Kaj sodi pod naravno dediščino?
10. Kje so shranjeni stari predmeti?
11. Kako se obnašamo do dediščine? Zakaj?
7. sklop: POMLAD
1. Katere vrste naselij poznaš?
2. Katere so značilnosti mesta?
3. Katere so značilnosti vasi?
4. Kako sta mesto in vas povezana?
5. Kje bi rajši živel-a, v mestu ali na vasi? Razloži zakaj? Katere so prednosti in
slabosti?
6. Kakšne vrste pokrajin v Sloveniji poznaš?
7. Kako se ljudje prilagajamo okolju v katerem živimo?
8. Kakšni moramo biti do narave? Jo lahko po mili volji spreminjamo? Zakaj ne?
1. Iz vsakega sklopa vprašanj si zberi 5 vprašanj in odgovore zapiši v zvezek.
Naslov v zvezku naj bo »Ponavljam in utrjujem svoje znanje«.
2. Po končanem delu vprašaj starša, če potrebujeta kakšno pomoč pri domačih
opravilih in jima pomagaj.

UČITELJICE SVETUJEMO …
… da si na TV SLO 1 ogledaš poučno oddajo IZODROM.
Oddaja je na sporedu zjutraj, od 9.10 do 10.00.
Upamo, da ti bo kakšna vsebina te oddaje še posebej všeč.

