
6. teden izobraževanja na daljavo (20.4. – 24.4.2020) 
 

Pozdravljeni, 

učenci 4. razreda naj v tem tednu utrjujejo in spoznavajo naslednje učne vsebine … 

 

Za kakršnekoli dodatne informacije sva učiteljici dosegljivi preko eAsistenta oz. e-pošte: 

- razredničarka 4. a: Barbara Zabukovec Blaž   barbara.zabukovec.blaz@os-dob.si 

- razredničarka 4. b: Barbara Vidmar  4.b.dob2020@gmail.com 
 

Predmet Učne enote Opombe 

SLO 
Govorimo – predstavitev poklica 

UL 1 

POŠLJI UČITELJICI V TOREK 

  

MAT  

Preverim svoje znanje 

 

UL 2 

POŠLJI UČITELJICI V PONEDELJEK 

 

Tona in gram 

 

UL 3 

DU MAT/34, 35, 36, 37 

POŠLJI UČITELJICI V ČETRTEK 

Za marljive učence 
Če imaš čas, reši DU MAT/31, 32, 33 

POŠLJI UČITELJICI DO PETKA 

DRU 

Lega domačega kraja 

Preberi U/54, 55 

 

UL 4 

 

POŠLJI UČITELJICI V PONEDELJEK 

NIT 

V telo in iz telesa 

Preberi vprašanja na UL5 in si nato 

oglej risanko (dolga je 24 minut): 

https://www.youtube.com/watch?v=H

FglhJI22d4 

NASVET: Zraven si lahko na list sproti 

zapisuješ odgovore, ki jih boš nato 

zapisal v zvezek. Če na kakšno 

vprašanje še nisi našel odgovora, si 

posnetek ponovno oglej. 

 

Sedaj, ko imaš zbrane vse odgovore, 

naredi zapis v zvezek (glej UL5). 

 

POŠLJI UČITELJICI V PETEK 
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V telo in iz telesa 

Preberi U/48. 

Vzemi si čas in v zvezek preriši silhueto 

človeka ter celotno prebavno pot čez 

dve strani v zvezku.  

Nato zapiši, kaj se dogaja s hrano v 

posameznem organu prebavnega 

sistema (kot je zapisano v učbeniku). Pri 

zapisu bodi zbran in si poskušaj čim več 

zapomniti. 

 

POŠLJI UČITELJICI V PETEK 

ŠPO 

Gibalne vaje 

Se spomnite učiteljice Vesne? Lepo vas 

pozdravlja, posnela pa je tudi gibalni 

posnetek, ki ga lahko vidite na spodnji 

povezavi. Upam, da boste uživali. 

https://www.youtube.com/watch?v=L

HJoL4FG2ss 

GUM in 

LUM 

LJUDSKA GLASBILA 

 Učenci v Radovednih pet SDZ: preberejo stran 81. 

 Po navodilih iz SDZ str. 83 in 84 izdelajo svoj lončeni bas. 

 Naučijo se pesem Lončeni bas  SDZ str. 85 (posnetek je v 

interaktivnem gradivu pod naslovom Ljudska glasbila: klik na 

slušalke). 

 Učenci si pod naslovom Ljudska glasbila v interaktivnem gradivu 

pogledajo, poslušajo, rešijo vseh 5 krogcev. 

 
SLIKO SVOJEGA LONČENEGA BASA POŠLJI UČITELJICI NA E-POŠTNI NASLOV: 

karmen.banko@os-dob.si  do ponedeljka 4. 5. 2020 
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