
 

PETEK, 4. 12. 2020 

 

SLJ:  LJUBEZENSKA ZA DEČKE, LJUBEZENSKA ZA DEKLICE, 

BERILO/32, 33 

Še veš, kaj je to izštevanka? An, ban, pet podgan…, Sladoled po deset….. 

Z izštevanko torej izšteješ nekoga, da opravi določeno nalogo. 

Kaj pa je naštevanka? 

Pesnik, Boris A. Novak, je napisal pesem Ljubezenska za deklice in 

Ljubezenska za dečke. Odpri Berilo/32,33 in  glasno preberi obe pesmi.  

Sedaj pa gotovo že veš, zakaj sta ti dve pesmi naštevanki. Preprosto  -  zaradi 

naštevanja. 

Poskusi ustno odgovoriti na vprašanja. 

O čem govori Ljubezenska za dečke?  

Kdo pripoveduje pesem? 

Kaj misliš, zakaj je toliko deklic »vanj«?  

O čem govori pa Ljubezenska za deklice?  

Kdo pripoveduje pesem? 

Je tudi Ljubezenska za deklice naštevanka? Zakaj? 

Kakšna je po tvojem mnenju deklica iz pesmi, da je toliko dečkov »vanjo«?   

Po tem vzoru pa še ti spesni svojo naštevanko. Deklice spesnite Ljubezensko za 

deklice, dečki pa Ljubezensko za dečke. Naštevanko zapiši v zvezek s pisanimi 

črkami in nalivnim peresom. Ne pozabi na naslov. 

Pod pesem napiši, da si svojo pesem spesnil/a  po vzoru Borisa A. Novaka. 

 

 

 

 

 



MAT: DELJENJE  

Danes se bomo učili o deljenju.  

Najprej poglejte, ali je učiteljici uspelo pravično razdeliti čokoladice: 

https://www.youtube.com/watch?v=UO9YrYjTJNU&feature=youtu.be 

 

Dobro si preberi in oglej spodnjo ilustracijo: 

V zvezek napiši naslov: DELJENJE ter besedilno nalogo, ilustracijo, račun in 

odgovor prepiši. 

MAMA IMA 10 BONBONOV. PRAVIČNO JIH BO RAZDELILA MED 5 

OTROK. 

KOLIKO BONBONOV BO DOBIL VSAK OTROK? 

 

 

 

                 

Če si ugotovil, da bo vsak otrok dobil 2 bonbona, imaš prav. 

Kako pa to zapišemo kot račun? 

                       R: 10 : 5 = 2 

  

DESET BONBONOV RAZDELIMO MED 5 OTROK = VSAK DOBI 2 

BONBONA 

Seveda ne smemo pozabiti tudi na odgovor: 

             O: Vsak otrok bo dobil 2 bonbona. 

 

Tako, kot v vseh računskih operacijah tudi pri deljenju poimenujemo števila v 

računu. Preberi si in tudi to prepiši v zvezek: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UO9YrYjTJNU&feature=youtu.be


DELJENEC                              DELITELJ 

 

 

                         10     :      5   =   2                  KOLIČNIK 

 

 

                                   DELJENO 

Preberemo pa takole: Deset deljeno z pet je dva. 

Ni težko, kajne? 

 

 

SPO: RAST IN RAZVOJ  ŽIVALI (DZ / 34, 35) 

Ali veš? 

 

Kaj je potrebno za spočetje večine živali?  

Kje se razvija plod pri kokoših?  

Kje se razvija plod pri konjih? 

Kako se imenuje, npr. pri kobili, obdobje od spočetja do skotitve? (brejost) 

 

Oglej si posnetek in poišči odgovore na svoja vprašanja: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8CkfF-AiVQ 

 

Sedaj pa preberi besedilo na str. 34 in reši  1., 2., 3. in 4. nalogo.  

 

GUM: USPAVANKA 

Poznaš kakšno uspavanko? So ti starši prepevali uspavanko, da si lažje zaspal? 

Mira Voglar je napisala pesem: Uspavanka. 

Besedilo gre takole: 

https://www.youtube.com/watch?v=BegUQEL3XME 

https://www.youtube.com/watch?v=g8CkfF-AiVQ
https://www.youtube.com/watch?v=BegUQEL3XME


 

 

(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 ilustriraj. 

Zapiši tudi naslednje pojme:  

PIANO – tiho 

FORTE – glasno 

MEZZOFORTE – srednje glasno 

 

 


