
PONEDELJEK, 30. 12. 2020 

SLOVENŠČINA 
 

- vsak dan beri glasno 10 minut  
 

1. URA: VČERAJ, DANES, JUTRI, SDZ/65 

 

 

 Kaj delaš zdaj (danes)? Skačem, pišem, rišem…. 
 

 Sedaj pa za isto dejavnost povej, kot da si jo delal včeraj. Torej: 
      Sem skakal, sem pisal, sem risal … 
 

 Povej, kaj boš delal jutri. Torej: Bom skakal , bom pisal, bom risal … 
 

 Sedaj pa odpri SDZ/65 in si oglej 1. nalogo. Glasno preberi in ustno odgovori. 
 

- Kdaj je brat praznoval rojstni dan? Kaj mu je podarila sestra? Kam je 
povabil prijatelje? Kdaj se je to dogajalo? Kako veš? 
 

- Kdaj deklica ureja svojo sobo? Kam zlaga knjige? Kaj posluša medtem ko 
pospravlja? Kdaj se to dogaja? Kako veš? 
 

- Kdaj bo deklica odnesla zaboj z igračami v sestrino sobo? Za kaj bo 
Manca rabila igrače? Kaj ji bo še podarila? Kdaj bo sestra brala pravljice?  
Kdaj se bo to dogajalo? Kako veš? 
 

         Besedilo poveži z ustrezno fotografijo. 

 Sedaj pa natančno preberi navodilo 2. naloge in jo reši v zvezek za SLJ. Piši s 
pisanimi črkami in nalivnim peresom. 
 

 Rešitve bomo pogledali jutri na videosrečanju. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. URA: IZGUBLJENA DEKLICA SDZ/66 

 Odpri elektronski DZ/66 in poslušaj posnetek Izgubljena deklica.  
 

 Poskusi ustno odgovoriti. 
 

Kdaj je odšla deklica od doma? Ali se je že vrnila? Kaj so poslali starši na radio? 

Kam naj ljudje sporočijo, če vidijo izgubljeno deklico? 

Kako je deklici ime? Kako se piše? Koliko je stara? Kateri razred osnovne šole  

obiskuje? 

Koliko je visoka? Koliko tehta? Kakšen ima obraz? Kaj ima na levem licu? Kakšne ima 

lase? Kakšne so njene oči? Kakšne ima obrvi? Kakšen ima nos? Kakšne so njene 

ustnice? 

Kakšne ima uhane? Kakšne barve je bunda? Kakšne ima hlače? Kakšen je njen 

pulover? 

V kaj je obuta? Kaj je imela na glavi, ko je odšla od doma? 
 

 Sedaj pa poslušaj posnetek še enkrat. Bodi pozoren/a na podatke v besedilu. 

Po poslušanju odpri DZ in reši obe nalogi. Če si pozorno poslušal/a, ne bo 

težav. Pri 2. nalogi pazi, da podatke preneseš v sliko. Nariši VSE podrobnosti. 

 

MATEMATIKA 

1. URA: DEKAGRAM SDZ/87 

 V petek smo tehtali s kilogrami. Kaj misliš, ali lahko čisto vse predmete 
tehtamo v kilogramih? Če je tvoj odgovor NE imaš prav. 
 

 V zvezek napiši naslov  DEKAGRAM in prepiši: 
 

Za tehtanje lažjih predmetov uporabljamo enoto dekagram ali krajše dag.  

Koliko dekagramov pa potrebujemo za 1 kilogram? 

Ugotovitev: 1 kg = 100 dag  

 

 Doma poišči 3 predmete, za katerega meniš, da so lažji od 1 kg. 
Po občutku jih uredi po teži. ( od najlažjega do najtežjega) 

Nato vsak predmet oceni, koliko dag tehta, potem ga še stehtaj (s kuhinjsko 

tehtnico). 



Ocene in meritve sproti zapisuj v zvezek, bodil pozoren  na zapis merske 
enote. (nariši si tako tabelo) 

                       

 Oglej si nalogo na modri podlagi v SDZ/87. 
Preberi pogovor med Lili in Binetom. 

8. nalogo lahko izpustiš. 

Sedaj pa reši še 9. nalogo  (te predmete imaš zagotovo doma, zato kar 

pogumno, najprej oceni, nato stehtaj). 

 Rešitve pogledamo jutri na videosrečanju. 
 

GLASBENA UMETNOST 
 

1. URA: PESEM - SEDEM LISIČIC 

 Kaj je to uspavanka? 
 

 Poznaš kakšno uspavanko? Gotovo si se kakšno naučil tudi v lanskem šol. 
letu (Ajtutaj, mirna noč je zdaj) ali pa morda poznaš kakšno svojo, ki so ti jo 
prepevali starši. 
 

 Poslušaj pesmico SEDEM LISIČIC (Lilibi) 

 Zapoj ob posnetku in kasneje tudi samostojno.  

 Besedilo prilepi v zvezek. 

 Izberi delček pesmice in ga ilustriraj.   
 

SEDEM LISIČIC 
 
 

Sedem lisičic spravlja se spat, 

mama da vsaki poljubček za vrat. 

Potlej se usede in čisto po svoje, 

za lahko noč jim uspavanko poje. 

Potlej se usede in čisto po svoje, 

za lahko noč jim uspavanko poje. 

 

Ptička prepeva, žaba reglja, 

črmlj si brunda in čriček igra. 

Sonce zahaja, že spet je večer, 

gobčke pokrijmo, pa spančkat, pa mir. 

Sonce zahaja, že spet je večer,  

gobčke pokrijmo, pa spančkat, pa mir.

 

predmet ocena meritev 

1.   

2.   

3.   


