
SREDA, 9. 12. 2020- ne pozabi pogledati pod številko 9 na 

adventnem koledarčku! 

https://adventmyfriend.com/129144/8af0bf2f6d/ 

 

SLOVENŠČINA 
 

3. URA: MOJA BABICA ( DZ/68,69 – 1. NALOGA) 
 

 Odpri DZ/68 in večkrat preberi besedilo Moja babica. Veš, kakšni so kodrasti 

lasje? Imaš ti skodrane lase? Kaj pa pomeni ovalen obraz?  
 

 Poskusi ustno odgovoriti na vprašanja. 

Kako je ime babici? Kako se piše? Koliko je stara? Kaj je po poklicu? 

Koliko meri v višino? Koliko tehta? 

Kakšne oblike ima obraz? Kakšne ima lase? Kakšne so njene oči? Kaj ima nad 

očmi? Kakšen ima nos? S čim ima posut nos? Kako ima oblikovana usta? S čim 

si po navadi namaže ustnice? Kje se ji naredi jamica, kadar se zasmeje? Kaj rada 

dela? Kaj ima oblečeno, kadar se ukvarja s športom? Kaj obuje? 

Bi jo prepoznal/a  po tem opisu? Se ti zdi pomembno, da so osebe opisane 

natančno? Zakaj? 
 

 Sedaj pa na strani 69 reši 1. nalogo. Podatke v besedilu podčrtaj, da ti bo 

lažje. 
 

 Sedaj pa odpri še elektronski DZ, klikni čebelčka in rešuj naloge. Natančno 

beri besedilo. 

MATEMATIKA 
 

2. URA: MAT: DELJENJE (DZ/92,93)  

 Včeraj si se naučil, kako delimo. Za ponovitev si oglej spodnji zapis: 
 

DELJENJE JE POSTOPEK, PRI KATEREM NEKO STVAR RAZDELIMO NA ENAKE 

DELE. 

6 BALONOV MORAMO RAZDELITI 3 OTROKOM. 

 
 

 

 

                                                                   

 

 

https://adventmyfriend.com/129144/8af0bf2f6d/


Račun zapišemo takole: 

 

                                              število otrok, ki bodo dobili balone 

 

 

                                    6  :    3   =  2 

 

 

Število balonov, ki jih moraš razdeliti                                število balonov, ki jih 

                                                                                                      dobi vsak otrok 

Ni težko, kajne? 

 

 Sedaj pa odpri delovni zvezek na strani 92 in 93 ter reši naloge po navodilih. 

 

GLASBENA UMETNOST 
1. URA: USPAVANKA 

 Zadnjič smo se že naučili eno novo uspavanko. Še veš, katero? Zapoj jo. 
 

 Danes pa bomo spoznali še eno. Mira Voglar je napisala pesem: Uspavanka. 

Besedilo gre takole: https://youtu.be/hlN_nDn1O0Q  
 

(1. vrsta )     SPI, DETE, SPI! 

           (2. vrsta)     BIBA TI BO PE-LA, 

           (3. vrsta)      BUBA TE BO GRE-LA, 

           (4. vrsta)      BAJA, KI NAGA-JA 

           (5. vrsta)       ŽE PRI TEBI A-JA. 

           (6. vrsta)       SPI, DETE, SPI! 
 

 Pesmico večkrat preberi. 
 

 Zdaj pa tako:  

1. vrsto izgovarjaj  tiho (piano) 

2. vrsto srednje glasno (mezzoforte) 

3. in 4. vrsto glasno (forte) 

5. vrsto srednje glasno (mezzoforte) 

6. vrsto tiho (piano) 
 

 Odpri DZ za glasbeno umetnost na strani 19. Izgovarjaj besedilo uspavanke. 

Zaigraj na improvizirana glasbila (kar najdeš doma). Izmisli si preprosto 

melodijo. Predstavljaj si, da poješ uspavanko majhnemu otroku. 
 

 V zvezek za GUM napiši naslov USPAVANKA in jo ilustriraj. 

Zapiši tudi naslednje pojme:  

PIANO – tiho 

FORTE – glasno     MEZZOFORTE – srednje glasno 

https://youtu.be/hlN_nDn1O0Q

