NAVODILA ZA DELO

1. Odpri samostojni delovni zvezek, stran 82 – 91 in si dobro oglej slikovno gradivo.
2. Pozorno preberi, kaj je tvoja naloga naslednja dva tedna (4 ure). Začneš danes, 25. 5.,
končati pa moraš naslednji ponedeljek ali najkasneje v petek, 5. 6. 2020.

Danes boš spoznal/-a znanosti, ki so se pojavile v času prvih civilizacij: medicino, astronomijo
in matematiko ter njihove glavne dosežke.
Ne boš imel/-a zahtevnega dela, verjemi. Učno snov 4-ih šolskih ur si razdeli in opravi do 5.
6. 2020.
①
Prva znanost je MEDICINA. Na spodnji povezavi si oglej kratek posnetek o razvoju medicine
od prazgodovine do srednjega veka.
• https://youtu.be/gBcvzGwQ9Yw
→ V SDZ, str. 82 – 84, preberi učno snov in si oglej slike.
→ V zvezek zapiši naslov MEDICINA – kako večno živeti in preriši spodnjo tabelo.
V tabelo vpiši znanja na področju medicine posameznih ljudstev v času starih civilizacij,
starega in srednjega veka.

LJUDSTVO
Prazgodovinski ljudje

Egipčani

Grki

Rimljani

NAČIN ZDRAVLJENJA

KAJ SO ŽE ZNALI

Arabci

→ V SDZ -ju na strani 84 odgovori na vprašanja pod PONOVIMO.
* Če želiš, reši še naloge v SDZ, str. 82 – 84 (ni obvezno).

②
Druga znanost je ASTRONOMIJA . Na spodnji povezavi si oglej kratek posnetek o astronomiji
in astrologiji v zgodovini.
• https://youtu.be/dM-eibChaa4
→ V SDZ, str. 85 – 88, preberi učno snov in si oglej slike.
→ V zvezek napiši naslov ASTRONOMIJA – kako napovedati poplave in v celih povedih
odgovori na naslednja vprašanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kaj vse je ljudem povedalo zvezdno nebo?
Zakaj je bilo zanimanje za astrologijo zelo razširjeno med ljudmi?
Kaj je astrologija?
Kaj so odkrili Egipčani?
Kaj so odkrili Grki?
Kako raziskujemo in opazujemo pojave v vesolju danes?

* Če želiš, reši še naloge v SDZ, str. 85 – 88 (ni obvezno).

③
Tretja znanost je MATEMATIKA. Na spodnji povezavi si oglej kratek posnetek o zgodovini
matematike. Matematika se je razvila zaradi praktičnih potreb.
• https://youtu.be/w-XXbbDffcA
→ V SDZ, str. 89 – 91, preberi učno snov in si oglej slike.
→ V zvezek napiši naslov MATEMATIKA – kako pravilno sešteti gosi in v celih povedih
odgovori na naslednja vprašanja:
1.
2.
3.
4.

Zakaj so se pojavile številke?
Matematično znanje so potrebovali, ker …
Kaj je ABAK?
Katero ljudstvo je prvo uporabilo številke, ki jih uporabljamo danes? Pojasni odgovor.

5. Katero ljudstvo je za številke uporabljalo črke? Pojasni odgovor.
6. Katero ljudstvo je prvo uporabilo število nič? Pojasni odgovor.
7. Kje vse so uporabljali številke?

* Če želiš, reši še naloge v SDZ, str. 85 – 88 (ni obvezno).

Koliko si bil/-a uspešen/-na lahko preveriš, če rešiš križanko na strani 93.

V drugem tednu (11. teden): Prvi teden ne pošiljaš v pregled!
Izpolnjeno tabelo ter odgovore na vprašanja poslikaj in pošlji
v pregled v tednu od 1. do 5. 6. 2020.
Nalog iz samostojnega delovnega zvezka NE pošiljaj!

