
 

Napotki za učenje na daljavo 

3. teden 

4. razred 
 

Spoštovani starši, dragi učenci 4. razreda, 
 

pred vami so napotki za 3. teden učenja na daljavo. Glede na to, da bomo doma verjetno še kar nekaj časa, se bomo 

osredotočili predvsem na razvijanje samostojnosti in odgovornosti, pozitivno samopodobo in spoštljivo komunikacijo ter 

funkcionalno pismenost. 
 

Če imate kakršna koli vprašanja, predloge, želje po dodatnih gradivih ... vam bomo z veseljem odgovorile in po najboljših 

močeh pomagale, zato z nami čim več komunicirajte prek elektronskih sporočil, telefona ... Če imate možnost, nam 

pošljite fotografije rešenih nalog in izdelkov v pregled. 
 

Vsi skupaj bodimo prijazni do okolja in čim manj tiskajmo. Zato naloge rešujte v zvezek. Pri tem ne pozabite na pravopis 

in lepopis. 
 

Veliko veselja pri učenju vam želimo vaše učiteljice. 

 

MAT 

V delovnem zvezku za matematiko rešuj dalje v svojem tempu. Poskusi narediti vsaj dve strani na dan. Če se ti kje 

zatakne, se lahko (ti ali tvoji starši) za dodatno razlago obrneš na učiteljico (e-pošta ali telefon). Konec tedna učiteljici 

sporoči, katere strani si rešil. 

Tisti, ki vam težave dela pisno množenje, si lahko pomagate še s posnetkoma Pisno množenje brez prehoda in Pisno 

množenje s prehodom. 
 

SLJ 

Preberi vsaj tri besedila iz berila ali del knjige po lastni izbiri. V zvezek zapiši: svoje razmišljanje, mnenje v zvezi s tem, 

kar si prebral, besedam, ki jih ne razumeš, poišči njihov pomen in besedilo ilustriraj. 

Če imaš možnost, vsaj dvakrat v tednu učiteljici pošlji elektronsko sporočilo, če te možnosti nimaš, ga zapiši v zvezek. V 

sporočilu opiši, kako se počutiš, kakšna se ti zdi šola na daljavo, imaš kakšne težave, česa bi si želel, kaj ti gre na živce, 

kaj počneš poleg učenja in opravljanja nalog … 
 

TJA 

Obiščite spletišče učiteljic 4. razreda, ki so pripravile e-gradiva (razlage, vaje in interaktivne naloge).*  
 

Ostali predmeti 

Na RTV SLO1 si lahko vsako dopoldne od ponedeljka do petka ogledaš oddajo Izodrom. 

Vsak dan bodi vsaj eno uro športno aktiven (vaje za moč, sprehodi, ples, težja domača opravila …). Vodi dnevnik svoje 

športne aktivnosti (datum, ura, naloga). 

Za vedoželjne matematike, raziskovalce, plesalce … pa je tukaj še nekaj spletnih povezav, na katerih lahko utrjuješ in 

razširjaš svoje znanje: 

Just dance 

Tabata 

Hitro računanje 

Interaktivne vaje 

Učna gradiva 

Učim se 

Če si izbral neobvezni predmet italijanščino, potem lahko opraviš naslednje naloge. 

- V prihodnjem tednu ponovi besedišče, ki smo ga spoznali v tem šolskem letu, tako da izdelaš križanko.  

- Izberi si 20 - 30 gesel z različnih področij (npr. barve, števila, narodnosti, živali, družinski člani).  

- Gesla razloži v slovenščini ali pa nariši sliko, ki ponazarja pomen gesla. 

- Gesla oštevilči in ločeno napiši rešitve. 

- Križanki daj naslov (npr. Cruciverba: Animali), fotografiraj križanko in rešitve, ter mi, če imate možnost, svoj izdelek 

pošljite na e-poštni nina.stropnikkunic(at)oslag.si. 

Če si izbral neobvezni predmet nemščino, lahko obiščeš spletišče učiteljic nemščine za 4. in 5. razred, ki so pripravile 

e-gradiva (razlage, vaje in interaktivne naloge)*. 

 

*Če imate težave z dostopom do spletišča učiteljic, priporočamo, da spletno povezavo kopirate in prilepite v brskalnik (Google Chrome, Mozilla Firefox, MS 

Edge, MS Internet Explorer, Safari, Opera; za Android Brave Browser, Dolphin Browser, Ecosia Browser idr.) V primeru težav smo vam učiteljice na voljo na svojih e-

poštnih naslovih. 
 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=I1bh8CQF3TKsbRHMievvC7Gu&jwsource=cl
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=gRWgOCOKRXVmTTHoOCfQWuzd
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=gRWgOCOKRXVmTTHoOCfQWuzd
https://drive.google.com/drive/folders/1ABrJ9dRpy3h4n-tAis4uNLOgvP4su3Zw?usp=sharing
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebna-oddaja-za-otroke/174679078
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk
http://sl.lefo.net/
https://interaktivne-vaje.si/
http://www.e-um.si/
https://www.ucimse.com/promo/nalogeigre
https://drive.google.com/drive/folders/10lwEZOxkGg4B0YiKeiIG9wsIQ4Z_-1pT

