SREDA – 27. 5. 2020
SLJ
Pisateljica Desa Muck je slovenska pisateljica, ki jo že dobro poznamo.
Pisateljica, ki piše za mladino in odrasle, občasno se poda tudi v
igralske vode in se veliko pojavlja v medijih.
V času epidemije pa se je zelo izkazala, saj je vsako jutro brala svoja
dela otrokom preko video povezav. Tudi Desa se je srečevala z
osnovnimi računalniškimi težavami, saj ni vešča sodobne komunikacije
preko računalnikov kot marsikdo od nas. Z zanimivimi nastopi pred
branjem, to dobro prikaže.
Z branjem svojih knjig je razveseljevala tako otroke kot odrasle v času
epidemije. Predlagam, da poslušaš 50. dan, tudi hkrati zadnji dan, ki ga
je Desa posnela.
Upam, da boš užival, v zvezek pa zapiši avtorico in naslov knjige, ki jo
je brala – Desa Muck: Škratovile in pasje srce.
Na kratko zapiši obnovo zgodbe.
https://www.facebook.com/MuckBlazina/videos/165490134899658/

NIT
V uvodu si poglej film internetna gradiva Radovednih 5, Kraljestva
(trije filmi, a ti izrazov, ki jih omenjajo ni potrebno znati).
Ponovili smo nekaj o tem, kar smo se naučili prejšnji teden.
V nadaljevanju si bomo ogledali osnovno delitev živali po izgradnji
njihovega telesa.

Zdaj odpri zvezek in napiši naslov ter prepiši:
VRETENČARJI
SESALCI
Med sesalce se uvršča tudi človek. Značilnosti so:
Mladiči sesajo mleko.
Večina živi na kopnem.
Imajo stalno telesno temperaturo.
Večina ima dva para nog.
Kotijo mladiče.
Koža je pokrita z dlako.
Dihajo s pljuči.
(pes, mačka konj, netopir, kiti, tjulnji, človek, kljunati ježek (ki leže jajca), mroži…)

PLAZILCI
Svoje telo vlečejo po podlagi.
Dihajo s pljuči.
Nimajo stalne telesne temperature, se prilagodi okolju.
Običajno izlegajo jajca.
Kožo imajo pokrito z luskami.
Lahko imajo noge ali pa ne.
Živijo na kopnem.

( krokodili, luskarji – kače, kuščarji, že ve)

PTICE
Imajo stalno telesno temperaturo.
Živijo na kopnem.
Imajo en par nog in par PERUTI (in ne kril).
Pokrite so s perjem.
Ležejo jajca.
(ptice pevke, sove, kukavice, kure, ujede, papige…..)
Poišči nekaj njihovi slik in jih prilepi.

DVOŽIVKE
Imajo nestalno telesno temperaturo.
Del življenja živijo v vodi, del na kopnem.
Lahko dihajo skozi kožo.
V vodo ležejo jajca.
Imajo lepljiv jezik.
Imajo dva para nog.
(močerili, pupki ali močeradi, sleporil)

RIBE
Imajo nestalno telesno temperaturo.
Živijo v vodi.
Ležejo jajca.
Imajo plavuti in rep.
Dihajo s škrgami.
Imajo sluzasto kože, pokrito z luskami.

POIŠČI KAKŠNO SLIKO IN JO PRILEPI.

NEVRETENČARJI
ČLENONOŽCI
- žuželke,
Tri pare nog.
Telo iz glave,

pajkovci
Imajo štiri pare nog.
(pajki, škorpijoni, suhe južine, klopi…)

in raki.
Imajo pet parov nog.
Prvi par oblikovan v škarje.

zadka in oprsja.

Večina ima krila.
(mravlje, čebele, ose…)

Vse te živali imajo členkaste noge, zato jih uvrščamo tudi med členonožce.

MEHKUŽCI so polži, školjke, glavonožci. Njihovo telo je mehko.

POZNAMO ŠE IGLOKOŽCE (morski ježek), GLISTE,
OŽIGALKARJE (meduze), SPUŽVE…

Za zaključek si lahko pogledaš še en film, Radovednih 5, V kraljestvu živali – Nevretenčarji.

