DELO NA DALJAVO – 2. RAZRED 4.5.- 8.5. 2020
Spoštovani učenci, za nami so prvomajske počitnice. Upam, da ste si oddahnili malce od šolskih
obveznosti. Pred nami je teden preverjanja znanja v učnem sklopu zdravo živim. Če bo šlo vse
po sreči se vidimo 18.5.2020. Takrat bomo skupaj vse ponovili in utrdili. Tisti, ki nimate
možnosti tiskanja, zapišite samo rešitve oz. odgovore na vprašanje v zvezek SPO.
Delo si razporedite čez cel teden. Vsak dan malce rešite, ne vsega naenkrat.

PREVERJANJE ZNANJA IZ SPO-2.R
Učni sklop: ZDRAVO ŽIVIM
1. DOPOLNI IN OBKROŽI PRAVILNO TRDITEV

To je čutilo za _____________ , z njim okušam/voham.

to je čutilo za ________________ , z njim vidim/tipam.

to je čutilo za _____________ , z njim slišim/usmerjam veter.

to je čutilo za __________ , z njim mešam/okušam juho.

to je čutilo za ___________, z njim zaznavamo bolečino,
toploto, mraz in dotik.
2. POIMENUJ ZUNANJE DELE TELESA

3. DOPOLNI SLIKO. POIMENUJ NOTRANJE ORGANE.

4. DOPOLNI POVED
____________________ NUDI OPORO NAŠEMU TELESU IN ŠČITI NOTRANJE
ORGANE.
5. TRDITEV POBARVAJ ZELENO, ČE JE PRAVILNA IN Z RDEČO BARVO, ČE JE TRDITEV
NEPRAVILNA.

1. Odpadke odlagamo v različne zabojnike.
2. Biološke odpadke odložimo v zabojnik ali na kompost.
3. Na izletu odvržem odpadke v naravo.
4. Papir dam v zabojnik za plastiko.
5. Baterije odložim v zabojnik za kovino.
6. Zdravila spadajo med nevarne odpadke.
7. Medtem, ko si ščetkam zobe, zaprem vodo.
8. Redno si čistim zobe.
9. Pridno ugašam luči.
10.Onesnaženost vode ne škodi ribam.
11.Največji onesnaževalci planeta zemlje so odpadki, prevozna sredstva,
tovarne.
12.Okostje daje oporo našemu telesu.
13.Srce, jetra, pljuča so notranji organi človeškega telesa.
14.Zobozdravnika ne obiskujem redno.

15.Jem raznoliko hrano.
16.Torta, jabolčni zavitek, sadna kupa so sladice.
17.Uživati moramo veliko zelenjave in sadja.
18.Več časa moram preživeti pred računalnikom, kot se gibati in biti na
svežem zraku.
19.Dnevno zaužijem pet obrokov hrane.
20.Jesti moram zelo sladko, zelo slano in zelo mastno hrano.

7. NAŠTEJ PRIPOMOČKE S KATERIM OHRANJAMO ZDRAVJE IN JIH
UPORABLJAMO PRI UMIVANJU?





TELO:______________________________________________________
ROKE:______________________________________________________
NOGE: ______________________________________________________
ZOBJE: _____________________________________________________
8. POVEŽI ODPADEK S PRAVIM ZABOJNIKOM

9. NAŠTEJ KAJ VSE SPADA V NEVARNE ODPADKE?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10. KAJ POMENIJO ZNAKI ZA NEVARNE SNOVI?

____________
Reši še naloge v DZ na strani 86 in 87.

________________

Tako, za ta teden smo končali. Kmalu se vidimo, upam!

