
SREDA, 25. 11. 2020 

SLOVENŠČINA 

- beri glasno 10 minut  

PESEM: ENKRAT, KO BO OČKA MAJHEN  (B/48,49) 
 

 Nekega jutra se zbudiš in ugotoviš, da si odrasel/a. Ni ti treba v šolo… Kaj bi 

počel? Katere želje bi si najprej izpolnil? 
 

 Te zanima, kaj pravi pesnik Jože Snoj? »Nekega dne bom spet čisto majhen. 

Boste videli, da bom. Čutim, kako rastem nazaj, medtem ko sem v prejšnjih 

časih, ko še nisem čutil nič takega ali podobnega, rasel naprej.«  

No, in potem se je res zgodilo. Postal je čisto majhen. A kako je bilo? To je 

zapisal v pesmi Enkrat, ko bo očka majhen. 
 

 Poslušaj posnetek pesmi:  
 

 Večkrat glasno preberi pesmico v berilu /48,49 
 

 Igra vlog 
 

Osebe: očka in ti ali mamica in ti 

Čas: enkrat, kar en dan – zvečer 

Kraj: doma, v vaši kuhinji 

Dogajanje: očka je bil poreden ali mamica je bila poredna 
 

Razmisli, s čim vse te je ujezil ali ujezila, zaigrajta 

- Ob koncu dneva (prizora) boš očka ali mamico gotovo poslal spat. Kaj rečeš?  

 

 In kaj boš počel potem, ko bosta očka ali mamica zaspala? Napiši pet povedi v 

zvezek. Naslov: Enkrat, ko bo očka (mamica) majhen (a) – odvisno koga boš 

izbral. 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

DENAR (SDZ/82,83) 
 

 Že lani si se učil o denarju, se spomniš? Za ponovitev razmisli in odgovori na 

vprašanja, ki pa jih najdeš na spodnji povezavi: 

 

Kako se imenuje naša denarna enota? 

Kakšen je znak za zapis evra? 

V katerih državah še uporabljajo evro? 

Poznaš še kakšno drugo denarno enoto? 

V kakšni obliki imamo denar? 

Ali imajo večjo vrednost bankovci ali kovanci? 

V kakšnih vrednostih imamo bankovce? 

V kakšnih vrednostih imamo kovance? 

Ali obstaja npr. bankovec za 12 evrov? 

Kako se imenuje denarna enota, ki je manjša od evra? 

Koliko centov ima 1 evro?) 

 

 Odpri  DZ / 82. Oglej si  katere vrednosti bankovcev in kovancev uporabljamo, 

ter kako jih zapisujemo. 

Ali so tudi v resnici vsi bankovci enako veliki in vsi kovanci enako veliki? 

 

 Preberi zapis na rumenem lističu. 

 Preberi pogovor med Lili in Binetom ter si oglej količino denarja v denarnici. 

Preberi, koliko stane žoga. Še enkrat ponovi, kako tak znesek preberemo. 

 

 Reši naloge še na strani 83: 

1. naloga 

Preberi cene in jih zapiši v evrih in centih. 

2. naloga 

Oglej si posamezne denarnice in izračunaj, koliko denarja imajo otroci. 

Zapiši odgovore na vprašanja. 

3. naloga 

Oglej si vzorec iz kovancev in ga dopolni. 
 

 Če želiš, pa se poigraj z nalogo na Lilibi, ki jo dobiš, če klikneš na moder 

krogec v DZ /83 zgoraj. 



 

SPOZNAVANJE OKOLJA  

NAŠ MALI PROJEKT - NAČRT KMETIJE (SDZ/30) 
 

Na risalni list nariši svojo kmetijo (z barvicami ali flomastri): 

• z gospodarskimi poslopji (hlev, kurnik, kašča, kozolec ...), 

• obdelovalnimi površinami (vrt, polje, njiva, sadovnjak …), 

• pridelki (npr. solata, jabolka …) in 

• živalmi. Živali nariši le nekaj (3), toliko da nakažeš katere so in kje se 

nahajajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


