
TOREK, 24. 11. 2020 

 

SLOVENŠČINA (2 uri) 

 

O BABICI IN DEDKU ( Miroslav Košuta ) 

1. Naloga: Pogovor 

Pogovori se s svojimi starši: 

Kdo je babica? (mama tvoje mame, oziroma tvojega ata)  

Kdo je dedek? (ata tvoje mame, oziroma tvojega ata ). 

Kaj si pa ti tvoji babici in dedku ? (vnuk/ vnukinja ) 

Kako pa ti poimenuješ babico, dedka? Kako jima je ime ? 

Zakaj imamo babico, zakaj dedka? 
 
Na ti dve vprašanji nam odgovarja pesnik Miroslav Košuta v pesmi  
O BABICI IN DEDKU. 
 

2. Naloga: Poslušanje pesmi 

Nekdo naj ti prebere pesmico, ti pa  dobro poslušaj 
 

MIROSLAV KOŠUTA: 
 

O BABICI IN DEDKU 

 

ZAKAJ IMAMO BABICO?  

ZARADI OČETA IN MAME: 

DA NAS K SEBI VZAME, 

KADAR JU NI DOMA. 

 

ZAKAJ IMAMO DEDKA? 

ZARADI NAPREDKA: 

DA VIDIMO, ČESA VSEGA 

ON ŠE NE VE IN NE ZNA. 

 



3. Naloga: Pogovor o pesmi 

Zaradi boljše razumevanje pesmi se s starši o njej s pomočjo vprašanj pogovorite 

O kom govori pesem? 
Kaj pomeni, da nas babica k sebi vzame? 
Kaj delajo otroci pri babici? 
Ali poznate kakšno babico iz pravljice? 
Kakšna je babica iz pravljice? 
Kaj je napredek? (Povejte besede, ki vam pridejo na misel ob besedi napredek). 
Kaj znamo mi, naš dedek pa ne? 
Kaj zna dedek, pa mi ne znamo? Ali delajo vaši dedki kaj posebnega? So lovci, ribiči, 
hodijo v hribe, zbirajo znamke, se ukvarjajo s fotografijo? 
 
4. Naloga: Zvezek Piki 

Pogovori se z družinskimi člani in skupaj opravite nalogi. 

V zvezku Piki poišči naslednjo prazno stran, na sredini lista povleci s svinčnikom 

vodoravno črto, tako da dobiš dva polja.na vrhu z rdečo barvico napiši naslov. 

 

 

 

 

 

 

O BABICI IN DEDKU 
 

NARIŠI ALI NAPIŠI NASLOVE DVEH PRAVLJIC, KI STA JIH BABICA IN DEDEK 
PRIPOVEDOVALA ALI BRALA TVOJEMU OČKU ALI MAMICI, KO STA BILA 
MAJHNA. 
 
 
 

 
NARIŠI ALI NAPIŠI NASLOVE DVEH TVOJIH NAJLJUBŠIH PRAVLJIC, KI STA TI 
JIH BRALA ALI PRIPOVEDOVALA TVOJA STARŠA. 
 
 
 



POMEMBNO !!! 

Pesmico O babici in dedku se nauči na pamet do 1.12.2020. Takrat jo boš 

povedal učiteljicam, seveda, če bomo prišli v šolo. Drugače pa te bodo starši posneli 

in nam poslali posnetek. 

 

LIKOVNA UMETNOST (2 uri) 

 

RISANJE: OBRIS DLANI IN STOPALA 

 

Danes bomo pri likovni umetnosti naredili obrise rok in nog 

Pripravi: 

 bel papir (navadni računalniški) ali barvni papir ali časopisni ali papir reklam- 

torej kakršenkoli papir, ki ga imaš na razpolago 

 škarje 

Obrise rok in nog narišeš tako kot vidiš na fotografiji.  

Pri roki pazi, da imaš prstke narazen, pri nogi pa lahko rišeš obris kar v nogavički. 

         

 Nariši 5-krat levo roko, 5-krat desno roko, 5-krat levo nogo in 5-krat desno 

nogo.  

 

 Izstriži vse narisane oblike in jih označi z L- leva in z D- desna. Seveda ni 

potrebno vse naenkrat. Nekaj dopoldne, nekaj popoldne, lahko pa tudi jutri in 

pojutrišnjem. Časa imaš do četrtka.  

 

Shrani jih, ker jih boš potreboval pri športu! 

 

 

 Veselo na delo! 

 



ANGLEŠČINA 

 

Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni angleščine, kliknite na spodnjo povezavo, 

kjer boste dobili naloge za ta predmet. 

 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/ 

 

Če pa imate kakršno koli vprašanje za učiteljico Anjo, pa jo lahko kotaktirate na 

sledeči naslov: 

 

anjadobiobiske@gmail.com 

 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/
mailto:anjadobiobiske@gmail.com

