5. teden 14. 4. - 17. 4. 2020

6. A 2. skupina
6. B obe skupini

Pozdravljeni!
V tem tednu je malo manj pouka, ker je ponedeljek pouka prost dan zaradi praznika, potem sta še
dva dneva dejavnosti. Dobili ste malo manj nalog za učenje. Do konca aprila bo nekoliko več
utrjevanja učne snovi, ker potem sledi ocenjevanje znanja.
Pri TIT bomo ocenjevali izdelke, kar pomeni konstrukcije iz papirnih profilov, potrebno bo še dodati
načrte za izdelke in dobili boste še kakšno nalogo iz »teoretičnega znanja« o lesu.
Pri izdelkih bo pomembna zahtevnost izdelka, ustvarjalnost, upoštevanje navodil za izdelavo, oblika
profilov in nosilnost konstrukcije. Načrt smo rekli, da je v 6. razredu skica, ki pa jo kotirate kar s
prosto roko.
Ponovno vas prosim, da pošiljate fotografije svojih konstrukcij iz papirnih gradiv.
Vesela bom, če boste ustvarjalni na tehničnem in oblikovnem področju in boste izdelali še dodatne
izdelke iz papirja izdelanih z origami tehniko, ali z zgibanjem, prepletanjem papirnih trakov (košarica)
pa konstrukcij iz Lego kock. Lahko izdelate kakšen uporaben ali okrasen izdelek iz vejic, suhe trave…
Pošljite mi fotografijo tudi teh izdelkov. Tudi za te izdelke boste lahko dodatno nagrajeni pri
ocenjevanju.
Preko eAsistenta sem vam že 2-krat poslala nekaj fotografij izdelkov, ki ste jih naredili v preteklem
mesecu. Najlepša hvala za poslane fotografije.
Fotografije mi pošljite na eAsistenta ali e-mail andreja.jez@guest.arnes.si
Prejšnja dva tedna ste proučevali pomen lesa v našem vsakdanjem življenju, pomen gozda, naše
najpogostejše vrste lesa, pridobivanje lesa in polizdelkov iz lesa.

NAVODILO ZA DELO V TEM TEDNU- UTRJEVANJE UČNE SNOVI O LESU
1. Ponovite učno snov po odgovorih na listih ali v zvezku,
2. Ponovno preberite snov o lesu v:
a) učbeniku Tehnika in tehnologija 6, strani 70 -74
b) če nimate doma učbenika ga lahko najdete tudi v pdf obliki, poglejte strani 89-94 !!
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=les+6.+razred+pridobivanje%2C+polizdelki
c) e -učbenik za TIT za vse razrede https://eucilnica.digied.si/course/view.php?id=36!!
3. Priporočam da si ogledate še video vsebine
a) predstavitev drevesnih vrst https://www.youtube.com/watch?v=UHCQCNo1nE4
b) pridobivanju lesa https://www.youtube.com/watch?v=gM0aKEfVHV4
c)

sečnja in spravilo lesa, sodobnejša https://www.youtube.com/watch?v=pXUWBWRGe24

d) sečnja in spravilo lesa po starem iz Savinjske doline
https://www.youtube.com/watch?v=NwgQZA7STwQ
4.

REŠITE INTERAKTIVNA KVIZA

a) Na spletni strani https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1xesqdcwe7oi
b) Na spletni strani https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1wev4i8w5cdt
In kot piše že v uvodu naredite še kakšen izdelek iz gradiv, ki jih najdete doma ali na sprehodu v gozd
(npr. suha trava, vejice, storžki, kamenjčki), pa iz Lego kock, z zgibanjem ali prepletanjem papirnih
gradiv.
Ideje lahko najdete v revijah, knigah, ki jih najdete na domačih policah ali na spletu npr.
http://www.arvindguptatoys.com/toys.html ali https://www.pinterest.com/
Navodilo za izdelavo zajčka iz papirja origami:
http://www.arvindguptatoys.com/toys/Bunnyrabbit.html

Veliko uspehov pri ustvarjanju ti želim učiteljica TIT.

