Navodila za delo za učence 7. razreda
Sreda, 1. 4. 2020
1. in 2. učna ura - NAR:
NASLOV: ČUTILA
1. Vsako žival obdaja okolje, ki je sestavljeno iz različnih snovi. Za preživetje morajo organizmi
zaznati in prepoznati snovi iz okolja ter se nanje odzvati. To jim omogočajo čutila.
2. Posebne celice v čutilih sprejmejo dražljaje in pošljejo sporočilo o njem v možgane. Možgani
sprožijo odziv (npr. žival pobegne pred plenilcem, poišče hrano, se umakne v senco …).
3. Oglej si videoposnetek (drugi) na spletni strani: https://folio.rokus-klett.si/?credit=DN7SDZ&pages=130-131
4. Pravilni poveži čut in dražljaj.
Dražljaj
a) svetloba
b) hlapne snovi v zraku
c) tresljaj v zraku ali vodi
č) snovi, raztopljene v nekem mediju
d) tlak
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5. Zaznavanje svetlobe
Različne skupine imajo različna čutila za vid.

Katera kača
sem?

Tvoja naloga je, da opišeš čutilo za vid pri različnih živalih.

a) deževnik
b) vodna bolha,

c) kača,
d) sipa,

e) muha,
f) sova.

Da boš našel ustrezen odgovor, NATANČNO preberi besedilo v učbeniku in e-učbeniku.
•
•

učbenik stran 118 in 119,
https://eucbeniki.sio.si/nar7/2014/index3.html

Živali uvrsti v sistem.
Pomagaj si s plakatom (https://www.ric.si/mma/N141-421-3-1/2014061811241886/), ki ga imamo tudi v šoli.
Najdeš ga na zgornjem linku na strani 22.

3. učna ura - TJA:
Pogledaš si video, ki sem ga pripravila za vas in si po njem narediš zapiske v zvezek.
Priporočam, da video gledaš sam v sobi, da boš brez zadržkov odgovarjal na glas.
https://www.youtube.com/watch?v=rd8K1xwBp98
4. učna ura - MAT:
V spletni učilnici Xooltime boš našel rešitve nalog iz učbenika, ki si jih reševal v torek. Preglej!
Nadaljujemo z obravnavo učne snovi KOTI V ŠTIRIKOTNIKU.
V spletni učilnici najdeš učni list KOTI V ŠTIRIKOTNIKU – naloge. Pomembno je, da najprej
poskusiš rešiti naloge samostojno!
Nato preglej rešitve in poslušaj razlago s PowerPoint predstavitvijo Koti v štirikotniku –
ZGLEDI. Pomembno je, da predstavitvi PowerPoint pozorno prisluhneš, saj je opremljena z
zvočnim posnetkom – razlago. Ne pozabi prižgati zvočnikov!
Na koncu v učbeniku na strani 137 in 138 reši 5., 6. in 7. nalogo.
6. učna ura – izbirni predmet GLK:
Kako kaj napreduješ s pisanjem scenarija? Če še nisi dobil navdiha, nič hudega. Mogoče boš pa danes
naredil kakšno vragolijo in jo opiši.
Smeh je pol zdravja!
Lep dan.

7. učna ura - izbirni predmet ŠSP (dekleta):
Tečemo, hodimo 20 min, planet tv Svetovni prvak s kavča - 2. trening. Napišite, kako vam gre.
Lp, učitelj Bojan

