TOREK, 14. 4. 2020
Ogrevanje: tek 3 min, gimnastične vaje.
Danes boš naredil/a nekaj vaj za moč:

-

ŠPO

 TREBUH:
naredi 6 trebušnjakov (dvakrat ponovi),

 NOGE:
- sonožni poskoki 6x,
- enonožni poskoki 6x (obe nogi),

Vaje za moč in
vzdržljivost

-

-

 ROKE:
8 sklec za fante, 8 za dekleta iz kleka (naredi dvakrat).

Sedaj pa še vaja za koordinacijo poligon nazaj:
hoja nazaj po vseh štirih, s celimi dlanmi na tleh (5 krat po 5
m).
Če imaš čas, meči žogo ob steno ali pa si jo podajaj z
domačimi.
Danes boš spoznal/a malo pisano črko j.
V dz, na str. 57 si poglej, kako se zapiše črka j.
Zapis si lahko ogledaš tudi na spodnji povezavi:

SLJ

Mala pisana
črka j

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

Lahko najprej vadiš na list z različnim pisali, nato pa zapišeš
v črtni zvezek naslov in prepišeš kot vidiš.

Spodaj lahko vadiš še zapis besed:
jarek, jabolko, češnja, Ljubljana, valj, maj, Slovenija.

Pogovori se s starši:
Zakaj ljudje vzgajamo rastline?
Sadimo jih za hrano – z rastlinami se hranijo različni
organizmi in tudi človek.
Razmisli: Ali bi imeli dovolj hrane, če rastlin ne bi gojili? Kje
hrano še lahko dobimo?
1. Kje in kako vzgajamo rastline ? Kaj za to potrebujemo?
SPO
SPO

Fižol raste

Delo z učbenikom str. 62, 63.
Večino rastlin, ki jih uporabljamo v prehrani, gojimo na
vrtovih ali poljih. Za delo na vrtovih in njivah uporabljamo
različna orodja, za obdelavo velikih površin pa stroje.
-

Kako zemljo pripravimo na sajenje?
Katere pripomočke za to potrebujemo na manjših in
večjih površinah?
Kje dobimo semena?
Kako lahko semena pridobimo sami?
Kako seme sploh nastane?
Kako sajenje poteka?
Kako pripomoremo h kaljenju semen in kako potem
skrbimo za rastline?
Zakaj je potrebno škropljenje in katere so njegove
prednosti in slabosti?
Kako poteka spravilo pridelkov? Kdaj spravljamo
pridelke? Kje jih hranimo?
Kaj se zgodi z obdelovalnimi površinami potem, ko
pospravimo pridelke?
Kdaj in kako potem to zemljo spet pripravimo na
novo setev?

2. Naredimo vrtiček
Celoten postopek gojenja rastlin boš lahko preizkusil tudi
sam/a. Naredil/a boš majhen vrtiček. Posadi semena,
čebulice in gomolje (kar imaš doma).
- Kaj boš moral/a storiti? S katerim orodjem si boš pri
tem pomagal/a?
- Kako posejemo seme?
- Zakaj je potrebno označiti, katero seme je v zemlji?
- Kako moramo skrbeti za posajena semena?
3. Delo v DZ stran 54.
Vrtiček, ki si ga naredil/a, slikovno predstavi še v DZ, str.
54, v 1. nalogi.
Prostor razdeli na toliko prostorčkov (gredic) kot si posejal/a
semen in označi, kaj bo zrastlo.
Učiteljici bova zelo veseli, če boš svoje gredice fotografiral/a
in s svojimi fotografijami spremljal/a in poročal/a, kako
rastline rastejo.

