Ponedeljek, 15.11. 2021
NA KAJ POMISLIŠ OB BESEDI DOM? RAZMISLI!
Zapiši vse besede in asociacije, ki se jih spomniš!
NALOGA: Preberi besedilo O DOMU IN DRUŽINI v učbeniku na str. 18-19.
Pripoveduj kaj si novega izvedel ko si prebral besedilo.
NALOGA: Odgovori na spodnja vprašanja. Vprašanj prepiši ali si jih sprintaj in nalepi v
zvezek.
DOM IN DRUŽINA STA POMEMBNI (učbenik str. 18.19)
1. Kaj je bivališče?
2. Nalepi nekaj slik bivališč in ugotovi ali so vsa bivališča dom?
3. Naštej nekaj bivališč!
4. Kdaj bivališče postane dom?
5. Kaj ima vsak dom?
6. Jaka je skoraj vse poletne počitnice preživel v prikolici na morju? Pojasni, ali je prikolica njegov dom?
7. Kaj je družina ?
8. Zakaj potrebujemo družino?
9. Katere vrste družin ločimo?
10. Kakšno vlogo imajo starši in kakšno otroci?
11. Nariši ali opiši svojo družino in ugotovi KAKŠNA JE?

POVRATNA INFORMACIJA
Naslov: DRUŽINA IN DOM STA POMEMBNI
1. Kaj je bivališče?
Stanovanje ali hiša ki nas ščiti pred vremenskimi vplivi.

2. Nalepi nekaj slik bivališč in ugotovi ali so vsa bivališča dom?

3. Naštej nekaj bivališč!
Iglu, šotor, prikolica, hiša stanovanje…
4. Kdaj bivališče postane dom?
Vsako bivališče postane dom kjer stalno živimo skupaj z ostalimi družinskimi člani.

5. Kaj ima vsak dom?
Vsak dom ima naslov, ki ga sestavljajo ime ulice, hišna številka, ime kraja in poštna številka.
6. Jaka je skoraj vse poletne počitnice preživel v prikolici na morju? Pojasni, ali je prikolica njegov dom?
Prikolica ni dom, ker ni to njegovo stalno bivališče.
7. Kaj je družina ?
• Družina je prva skupnost, ki jo spoznamo v življenju.
• Je skupnost najmanj dveh generacij (otroka z obema ali enim od staršev ali drugo odraslo osebo- skrbnikom).
8. Zakaj potrebujemo družino?
Ker nam omogoča preživetje, zaščito saj v njej zadovoljujemo svoje potrebe.
Daje nam varnost, osebni razvoj, življenjske vrednote (poštenost spoštovanje, hvaležnost, pogum..)
9. Katere vrste družin ločimo?
a.) JEDRNA
b.) ENOSTARŠEVSKA
c.) RAZŠIRJENA
d.) NOVA DRUŽINA
10. Kakšno vlogo imajo starši in kakšno otroci?
Starši skrbijo, da niso otroci lačni, da imajo oblačila, da jih vzgajajo.
Otroci-hodijo v šolo se izobražujejo, pomagaj pri domačih opravilih.
11. NALOGA: Nariši ali opiši svojo družino in ugotovi KAKŠNA JE?

