SPOZNAVANJE OKOLJA

TOREK

DEJAVNOSTI

RAZISKUJEM

☺Včeraj si iz lutkovne igrice izvedel veliko koristnih nasvetov za
ohranjanje zdravja in razmišljal o tem. Danes boš svoje znanje dopolnil z
novimi spoznanji.

Navodila:
1. V brezčrtni zvezek za SPO napiši naslov Skrbim za svoje
zdravje. Razmisli in nariši, kako ti poskrbiš za svoje zdravje.
Vsako dejavnost nariši v svoj okvirček in jo poimenuj.
2. DZ st. 84, preberi besedilo, dobro si oglej slike, razmisli in
reši nalogo.
3. Napiši, na kaj moraš posebej paziti v času, ko ljudje
zbolevajo zaradi nalezljivih bolezni (na primer gripa, viroza,
novi virus, vodene koze...)
4. Na spletni strani si oglej še druge znake za nevarne snovi
Doma preveri, katere snovi vse uporabljajo starši, ki so zdravju
škodljive (POZOR! Pri tem naj ti pomagajo starši) in jih nekaj
napiši v zvezek. Nariši znak zdravju škodljivo.
https://www.google.com/search?q=zdravju+%C5%A1kodljivo&
5. V knjižici opazovanj, str. 15 si oglej nalogo, izpolni
preglednico za ponedeljek in torek.
4. Kako ti je šlo? Pri čem si bil uspešen? Kaj moraš popraviti?

KAJ SO IZDELKI UČENCA?

Zapis v brezčrtnem zvezku
Rešen naloga v DZ

Opozorilo:
Opazuj poskuse, ki si jih pripravil
prejšnji teden in urejaj zapiske.

ZAPOMNI SI!

ZDRAVJU ŠKODLJIVO

Zapis v izbranem zvezku

ČETRTEK

DEJAVNOSTI

RAZISKUJEM

1. Razmisli, ali se prehranjuješ zdravo. Svoje mnenje na kratko
zapiši v brezčrtni zvezek za SPO. Zakaj? Zapiši. (Zdravo se/se ne
prehranjujem, ker...)

KAJ SO IZDELKI UČENCA?

Zapis v zvezku

2. Poslušaj in oglej si posnetek o zdravi prehrani
https://www.youtube.com/watch?v=cUPJpfjk-co
Pomembno!
Legenda: UL –
učni list

3. V brezčrtni zvezek oblikuj miselni vzorec o zdravi prehrani
preriši z UL1 (na koncu spodaj). Opremi ga s slikami iz
reklamnih listkov ali nariši.

Miselni vzorec v brezčrtnem zvezku

Zapis v izbranem zvezku

4. Kako ti je šlo? Pri čem si bil uspešen? Kaj moraš popraviti?
5. Ne pozabi na raziskovalne naloge.
PETEK

DEJAVNOSTI

KAJ SO IZDELKI UČENCA?

PONOVIM, UTRJUJEM

1. Ob igricah na spletni strani LILIBI utrjuj znanje o koledarju,
letnih časih in preveri svoje znanje
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/koledar
Reši naslednje naloge:
-Meseci v letu
-Uganke meseci
-Letni časi
-Preveri saj znaš
2. Kako ti je šlo? Pri čem si bil uspešen? Kaj moraš popraviti?
3. Ne pozabi na raziskovalne naloge.

Pošlji sliko, ki izkazuje dejavnost pri
računalniku.

Evalvacijski zapis v izbrani zvezek.

UL1 – SPO
MISELNI VZOREC SKRBIM ZA SVOJE ZNANJE
NAVODILA:
1. Tako kot vidiš spodaj, oblikuj miselni vzorec z naslovom in črtami v brezčrtni zvezek za SPO.
2. Vpiši tisto, kar si danes izvedel iz slik na strani 84.
3. Miselni vzorec boš dopolnil vedno, ko boš spoznal kaj novega v naslednjih dneh.

DEJAVNOSTI
PREHRANE
-gibanje na svežem zraku
-

OBROKI
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