MAT- Pisno odštevanje s prehodom do 1000
Uro bomo imeli preko ZOOM-a ob 9h.

SLJ – Opis poklica – pilot
Reši naloge na spodnji povezavi. Pred reševanjem natančno preberi
navodila.
https://docs.google.com/forms/d/1-e0wM-moVoJD11Q7EaW_A94AcR7onmrnxL11lau_GA/edit

DRU- PONOVIMO
V naslednjih dveh urah bomo pri družbi ponavljali snov, ki smo jo
obravnavali na daljavo.
Danes bomo ponovili vsebine Družine naših prastaršev in
Družine se spreminjajo.
V zvezek za družbo napiši naslov PONOVIMO in zapiši odgovore na
spodnja vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih in upoštevaj pravopisna
pravila. Pri delu si pomagaj s posnetki, ki jih imaš zbrane spodaj, z
učbenikom od str. 30 do 33 ter zapiski v zvezku.
https://www.youtube.com/watch?v=I6S1zMHOOBc
https://youtu.be/My1loc0y3_A

Kaj je družina?
Katere vrste družin poznamo?
Po čem se razlikujejo med seboj osnovne družine?
Kaj pomeni, da je družina razširjena?
Naštej vzroke, ki spreminjajo družino?
Da je življenje v družini prijetno, se morajo za to potruditi vsi
družinski člani. Napiši, na kakšen način lahko to dosežemo.
7. Kakšne so bile družine naših prastaršev?
8. Kaj je bil vzrok, da so starši, pa tudi otroci pogosto umirali?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LUM - okrasek za smrečico iz slanega testa
• Ste doma že postavili smrečico? Danes boš ustvaril nekaj okraskov za na
smrečico.
• Uporabil boš slano testo, ki ga boš pripravil po spodnjem receptu.
RECEPT ZA SLANO TESTO:
- 300 g moke (gladke bele)
- 300 g soli
- 2 dl vode
- 1 žlica olja
POSTOPEK IZDELAVE IZ SLANEGA TESTA:
Sestavine zmešaj, da dobiš kepo. Na pomokani površini jo še malo
pregneti, nato lahko začneš z ustvarjanjem. Svoj končni izdelek lahko
posušiš na zraku ali ga spečeš v pečici (180 stopinj, 10-15 min)

• 2 primera okraskov, preizkusi se v ustvarjanju obeh. Seveda pa pusti domišljiji
prosto pot in ustvarjaj svoje lastne zamisli.

1. Tukaj smo
uporabili modelček
za piškote in čipko.

2. Smrečice okrašene z barvami, odtisi vzorcev
in gumbi/ lahko uporabiš seveda še kaj
drugega.

Na vrhu s slamico ali zobotrebcem naredi luknjico, da boš nanj privezal vrvico.
Izdelke fotografiraj in jih pošlji v mapo za likovno do četrtka, 17.12. 2020

