NARAVOSLOVJE 6. RAZRED

5. teden (14. 4. 2020 – 17. 4. 2020)

Pozdravljeni učenci.
Upam da ste lepo preživeli velikonočne praznike, čeprav verjamem, da
je bila letos malo drugačna, umirjena in predvsem v krogu vaše družine,
kar je tudi prav.

ZANIMIVOST: Čeprav malo
prepozno, vam prilagam sliko, ki
predstavlja, kako lahko jajčka pobarvamo na naraven način in sicer s
pomočjo rastlinskih delov, ki same po sebi vsebujejo barvila. Mogoče
vam ideja pride prav drugo leto.

Zakorakali smo v 5. teden poučevanja na daljavo in če pogledamo realno, bo učenje na takšen način
potekalo še kar nekaj časa. Verjetno ste v medijih že zasledili, da bo v šolah potrebno razmišljati tudi o
preverjanju in ocenjevanju na daljavo. V mesecu aprilu bomo čas namenili predvsem preverjanju,
ocenjevanje znanja pa bo sledilo kasneje.
Ker smo pri predmetu naravoslovja, prišli ravno do zaključka poglavja, vam zato ravno v ta namen želim
sporočiti, da imate vsi učenci možnost utrjevanja snovi preko spleta. V kolikor seveda imate to željo in
možnost. TO NI OBVEZNO. Postopek, kako se lotiš tega je zapisano spodaj.
V delovnem zvezku je na prvi strani pripet listič z aktivacijsko kodo. (Upam, da ga niste izgubili). Nekateri
ste se že registrirali, nekateri še ne. Na spletni strani www.UČIMse.com se kot uporabnik najprej registrirate
in vpišete svojo kodo. V kolikor tega še niste storili, storite to zdaj. Ko pridete v spletno mesto, izberete
razred (6. razred) in predmet (naravoslovje). Odprejo se vse vsebine tega šolskega leta. Lahko pregledate
vse, drugače pa se osredotočite na poglavje ENERGIJA in IZ ŽIVLJENJA RASTLIN (vključno s poglavjem V
GOZDU). Gre za preverjanja znanja predelane učne snovi. Ponovite snov razlagane snovi, ki smo jo predelali
še skupaj, ter tisto, kar ste se naučili sami doma. Preizkusite interaktivne naloge in se pri tem tudi zabavajte.
Boste videli, da vam bo šlo, hkrati pa boste takoj izvedeli ali rešujete prav. Kot vaša učiteljica, bom celoto
vašega reševanja lahko spremljala.
Za vsakega izmed vas je seveda najbolje, da snov, ki smo jo predelali skupaj in tisto, ki ste jo opravili sami,
čim bolj tudi utrdite, ter se na ta način učite. Preprosto učite se iz zvezka in delovnega zvezka. Preberite
snov čim večkrat in jo skušajte obnoviti in razumeti. V delovnem zvezku ste vendno reševali vprašanja,
ponovno si jih zastavite in ustno odgovorite nanj. Tudi v učbeniku, imate na koncu poglavij vprašanja za
ponovtev, preglejte jih in obnovite znanje. Ponovite celico, zgradba celice, elektrarne, kaj je fotosinteza, kaj
je celično dihanje, zakaj tekočine tečejo….
Če boste pri reševanju imeli težave ali vprašanja, pa se le obrnite name. (anchy.antlogaana@gmail.com)
Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi.
Učiteljica naravoslovja
Ana Antloga

