5. 5. 2020, TOREK
1. URA: DRUŽBA
ZAPIS V ZVEZEK
TRAJNOSTNI RAZVOJ

NAPIŠI 3 POVEDI, KAKO LAHKO TI POSKRBIŠ ZA ČISTEJŠE OKOLJE.
2. URA: SLOVENŠČINA
Feri Lainšček: KLIC V SILI (berilo stran 12)
- pesem večkrat preberi
- pesem se nauči na pamet, samo če želiš izboljšati oceno pri SLJ do
11. 5. 2020.
3. URA: MATEMATIKA
- oglej si posnetek na vibru
- reši v zvezek
214 : 3 =

97 : 2 =

639 : 8 =

309 : 6 =

225 : 4 =

- SDZ/ 81 –reši naloge
4. URA: NIT
VRETENČARJI-DVOŽIVKE
- preberi v učbeniku na strani 128, 129 o DVOŽIVKAH

288 : 7 =

- poglej si na radovednih 5
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/
- preriši razvojni krog dvoživk

5. URA:ŠPORT

 Ogrevanje z obroči
Naloge:
- čim hitreje poskoči v obroč in iz njega (10x)
- steci do obroča in stopi vanj z levo nogo na razdalji 5 metrov (10x)
- po eni nogi skači do obroča in nazaj, zamenjaj skočno nogo (10x)
- po vseh štirih s trebuhom navzgor hodi okrog obroča, ko se utrudiš se usedi
v obroč in malce počij
- stopi v obroč, primi ga z obema rokama in ga dvigni v višino pasu in kroži z
boki (10x)

 Vaje z obročem
Za te vaje potrebujete obroč in prostor. Če imate možnost to izvesti,
poskusite. Drugače si samo preberite, kako bi to lahko naredili v telovadnici.
Oziroma, kako bomo to naredili, ko bomo v šoli.
- Kotali obroč po igrišču/telovadnici, poskusi ga poganjati najprej z desno
roko, nato pa še z levo.
- Zakotali obroč naprej. Poskusi zlesti skozi kotaleči se obroč, na da bi se ga
pri tem dotaknil.
- Zavrti obroč tako, da se sam vrne nazaj (obroč vržeš naprej, pri tem pa ga z
zapestjem zavrtiš nazaj).
- Zavrti obroč tako, da se vrne nazaj k tebi. Ko se kotali proti tebi, ga
raznožno preskoči.
- Zavrti obroč na mestu z levo roko, z desno roko, v smeri urinega kazalca,
nato še v obratni smeri.
- Zavrti obroč. Kolikokrat ga lahko obtečeš, preden se ustavi?

- Zavrti obroč na mestu. Dotakni se ene (dveh, treh) stene, preden se obroč
ustavi.

