
Naloge o čutilih boste reševali s pomočjo učbenika od str. 76. do 99. Delo bomo razdelili na 5 ur. Vsak teden bomo obravnavali nova čutila. 
Časovna razporeditev dela: 

1. ura: Uvodna ura - Čutila (splošno);  Realizirano: 1. 4. 2020. 
2. ura: OKO – čutilo za vid; realizacija 8. 4. 2020 
3. ura: UHO – čutilo za sluh, čutilo za ravnotežje 
4. ura: NOS – čutilo za voh; JEZIK – čutilo za okus 
5. ura: KOŽA – čutilo za tip, bolečino, toploto, mraz  

 
Potek dela: 

1. NOVO! Pojdite v Google drive dokument o čutilih z vabilom, ki ste ga dobili na mail prejšnji teden (30. 4. 2020). Dokument odprite in 
sledite navodilom za delo. 

2. NOVO! NAJPREJ PREGLEDATE REŠITVE, KI SMO JIH V TABELO VNESLI SKUPAJ (A.,   V.,  učiteljica Jasna) in tako dosegli zastavljene 
cilje učenja. V vaših zapiskih dopolnite manjkajoče.  

3. Nato poiščite tabelo 2. ura: OČI.  V tabeli imate zapisane cilje, to pomeni kaj se je potrebno naučiti.  
4. Preberite prvi cilj. Razmislite, ali že veste kaj o tem ter zapišite (sprotne zapiske v zvezek ali direktno v tabelo na ta list – kako razložim  

pozneje) v prvi stolpec (Kaj že vemo? Preverimo predznanje!) Sledi drugi cilj. Vse ponovimo do konca prvega stolpca v tabeli.   
5. Vzamete učbenik in začnite brati vsebine na določenih straneh (78-82). Naredite si sprotne zapiske v zvezek ali direktno v tabelo na ta 

list, ki ga bom objavila v Google drive aplikaciji. Po mailu ste dobili (1. 4. 2020)  povezavo in natančna navodila za delo.  
6. Ko imate zapiske razmislite, kako bi se te vsebine najlažje in najhitreje naučili. Z branjem? Z učenjem na pamet? V tabeli imate v tretjem 

stolpcu nekaj namigov, izberite pa sebi najboljšega ali upoštevajte moje priporočilo (glej tabelo).   
 
Prejšnjo uro ste spoznali nov način dela z aplikacijo Google Drive. Pri delu s to aplikacijo vam lahko pomagam, saj lahko tako spremljam (vidim) 
kaj delate. To kar delate vi v svoji tabeli, jaz vidim doma na svojem računalniku. Seveda, če boste želeli mojo pomoč.  
Lahko pa se odločite za delo z zapiski v zvezek.  
V vsakem primeru pa si pišemo in pomagamo na msg ali po mailu kot do sedaj. 
 
Domača naloga: Če delate v zvezek , mi na mail j_lampreht@yahoo.com  OBVEZNO pošljite fotografijo zvezka z zapiski obeh ur. Vaše delo bom 
pregledala.  

Naj vam bo delo izziv. 
V tem poglavju vam ponujam dva izziva: google drive in družabna igra, ki jo boste  vsako uro dopolnjuje ali pa bo nastala  vedno nova. 

 
Lep pozdrav, Jasna Lampreht.  Ostanite doma, ostanite zdravi. 
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