DELO DOMA: 7. 12. 2020, ponedeljek
POUK BO POTEKAL TUDI PREKO ZOOM-a.
DRU: ORIENTACIJA S KOMPASOM
Delovni zvezek stran 40 in 41.
Odpri povezavo in si poglej kako deluje MAGNET,

SEVERNI in JUŽNI pol magneta. Uporabi tudi ANIMACIJO.
POVEZAVA:

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1310/index1.html

MAGNET:

Magnet obesimo na vrvico.
Ko se umiri, se postavi v smeri
sever-jug.
Del magneta, ki je obrnjen proti
severu, je severni pol,
nasproti pa je južni pol.
Na magnetu so pogoste angleške
oznake:
N - North (sever)
S - South (jug)

Zemlja je velik magnet. Na severnem tečaju je južni magnetni pol, na južnem tečaju pa
je severni magnetni pol. Severni pol magneta se obrne proti severnem tečaju, južni pa
proti južnem tečaju.

IN KAJ JE KOMPAS?
O kompasu in njegovi uporabi smo veliko povedali že v 4. razredu.
Kompas je naprava, s katero natančno in ne glede na vreme ali čas
določimo strani neba.
Kompas ima magnetno iglo, ki se obrne v smer sever - jug. Držati ga moramo v
vodoravnem položaju in počakati, da se igla umiri. Uporabljamo ga za
določanje strani neba v megli, temi, gozdu, hribih in na morju.
Ko vemo, kje je sever, lahko določimo še druge strani neba.

Sedaj pa odpri posnetek na povezavi. Posnetek poslušaj večkrat.
Na posnetku imaš v 10. minuti navodilo za zapis v zvezek.
https://drive.google.com/file/d/1sIA2r6QyCEjQk5uTwokG2OjPkcGBLKT
P/view

SLO: OBNOVA - VAJA DELA MOJSTRA
Ponavljanje in utrjevanje učne snovi.
Reši naloge!
DZ: str. 65, 66, 67 in 68.

GOS: MEDSEBOJNI ODNOSI V DRUŽINI
OGLEJ SI FOTOGRAFIJE,
RAZMISLI, KAJ SE NA NJIH DOGAJA.

1. V učbeniku na strani 19 najprej besedilo 2- krat preberi.
V zvezek napiši naslov, nato pa prepiši besedilo v okvirčku.

NASLOV: MEDSEBOJNI ODNOSI V DRUŽINI
Medsebojni odnosi v družini naj temeljijo na ljubezni, spoštovanju in
zaupanju. Vsak družinski član ima svojo vlogo, prav tako pravice in
dolžnosti.

2. Preberi spodnje besedilo, v zvezek preriši preglednico in jo
dopolni z opravili.
DELA IN NALOGE DRUŽINSKIH ČLANOV
Predstavljena je Zalina razširjena družina, ki živi v primestni hiši z vrtom. Vsak
član družine ima svoje naloge, ki si jih tedensko razporejajo.
Predlagaj, katere naloge naj člani opravljajo naslednji teden. Skušaj naloge
razporediti med vse člane.
Tudi Zala ima že svoje naloge v domačem gospodinjstvu.

NALOGE:
LIKANJE PERILA, OBEŠANJE PERILA, PRANJE PERILA, BRISANJE
PRAHU, POMIVANJE POSODE, SESANJE STANOVANJA,
POSPRAVLJANJE KOPALNICE POMETANJE DVORIŠČA PRED HIŠO
KOŠNJA TRAVE NA VRTU, GRABLJENJE POKOŠENE TRAVE, SKRB
ZA ROŽE, OKOPAVANJE ZELENJAVNEGA VRT,
PLAČILO MESEČNIH POLOŽNIC, ČIŠČENJE OKEN, NAKUPOVANJE
ŽIVIL, PRANJE AVTOMOBILA, KUHANJE KOSIL, ZLAGANJE
POSODE IZ POMIVALNEGA STROJA, PRIPRAVA ZAJTRKOV,
ŠIVANJE (odpadlih gumbov, strganih nogavic …), POMIVANJE TAL

MAMA (40 let)

OČE (42 let)

SIN

(15 let)

ZALA (10 let)

BABICA ( 70 let)

3. Odgovori še na vprašanja v učbeniku na strani 19 na zelenem
polju – ponovim.
Odgovore zapiši v zvezek!

