6. RAZRED
Usmeritve za delo v tednu: 16. - 20. 3. 2020
PREDMET

VSEBINSKI SKLOP (str. učbenik in DZ)

MAT

6. razred:
1. Vaje za utrjevanje učne snovi: učbenik; str. 137/13, 14, 15, 16a,b, 17
2. Predelaj UČNI SKLOP OBSEG IN PLOŠČINA: ( učbenik: str. 170 - 179)
( nadgradnja snovi 5. razreda)
Samostojno predelaj, preberi, izpiši ključne elemente, reševanje nalog
a) Obseg lika ( učb. stran 170 -171)
·

Vaje: 171/ 1; 172/4,5

b) Obseg pravokotnika in kvadrata (učb. 173 - 175)
·

Zapiši obrazec

·

Vaje: 175/ 11-16
c) Ploščina pravokotnika in kvadrata (učb. 176 - 179)

·

Zapiši obrazec
·

SLJ

Vaje:178/ 18, 22, 23 ( 26-29*)

– Opis, Opis kraja: VIJOLIČEN DZ, reši naloge, str.30. –50.
Domače branje 6. razred; karkoli od Bogdana Novaka ali karkoli primernega
vaši starosti in imate doma (BZ – izkoristite za branje, da ob ponovnem
srečanju prebrano samo predstavite).

TJA

Natančna navodila na spletni strani pod 6.RAZRED
http://naucise.si/zdravegazivljenja

ZGO

Učenci ponavljajo in utrjujejo snov v učbeniku od strani 26 do 37.
Pri vsakem poglavju so vprašanja (ponovi in premisli).
Učenci lahko na vprašanja odgovarjajo ustno.

GEO

Upodabljanje površja, učb. str. 24 - 31
Učenci ponavljajo in utrjujejo snov.

NAR

Živi in neživi dejavniki - učbenik stran 94 - 96. Preberi.
Projektno delo, povezovanje živih in neživih dejavnikov - navodila sledijo.

LUM
GOS - 6.a + Dnevno pripravijo ali pomagajo pri pripravi KOSILA za starše, ki bodo v
6. b
službi :)
Predelati sklop “Kuhajmo skupaj” - učb., str. 90 - 100
Ponavljanje snovi - učb., od str. 32 dalje
TIT

Ponovimo in utrdimo - Dopolnitev znanja o lesu:
 Učbenik str. 69 - 77 oz. 70 - 78
 DZ str. 20 - 23

GUM

6. B razred (Tadeja Udovč)
Ponovitev glasbil ( tolkala, inštrumenti s tipkami, trobila, pihala) Učenci, ki še
niso imeli predstavitev glasbil naj bodo pripravljeni za predstavitve.(Domen
Mirt, Luka Vintar, Nina Šalamon, Minela Požun, Špela Mirt, Nina Krnc,
maruša Pešec, Iva Simič)

ŠPO

VSAK DAN različne dejavnosti v naravi: pohodi, tek, kolesarjenje, igre z
žogo…

