
PONEDELJEK: 21. 12. 2020 

 

SLJ: PINGVIN, BELI MEDVED (DZ/78) 

Danes pa boš spoznal žival, ki velik del dneva preživi v antarktični vodi in 

največjo kopensko zver na Zemlji. 

Odpri DZ/78 in si najprej oglej fotografije, nato pa preberi besedilo. Večkrat 

preberi in si skušaj zapomniti čim več podatkov. 

Oglej si spodnjo razpredelnico. 

PINGVIN 

TRDITEV DA / NE 

Pingvini živijo na Antarktiki.  

Pingvine varuje pred mrazom debela plast podkožne maščobe.  

Kožo imajo pokrito s puhom.  

Pri pingvinih nastajajo med puhastimi peresci zračni mehurčki, ki 

preprečujejo izgubo telesne toplote. 

 

Puh je pokrit z redkim perjem.  

Pingvin je edina ptica, ki na Antarktiki gnezdi poleti.  

Jajca valijo samice.  

BELI MEDVED 

TRDITEV DA / NE 

Na južnem tečaju živi beli medved.  

Beli medved je ena najlepših in največjih živali na svetu.  

Pred mrazom ga varuje gosta dlaka.  

Beli medved ni največja kopenska zver na Zemlji.  

Beli medved se hrani z mesom drugih živali.  

 

V razpredelnici spet poišči samo pravilne trditve in jih prepiši v zvezek za SLJ. 

Ne pozabi naslova. Piši s pisanimi črkami in z nalivnim peresom.  

 

ŠPO: 2. ura: VISOKI ŠTART  

Danes je na vrsti visoki štart. Poglej si videoposnetka. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=7A4T48iMbPk 

https://www.youtube.com/watch?v=7A4T48iMbPk


 

2. https://www.youtube.com/watch?v=f2Sj31QdR6Q 

 

Sedaj se s starši, brati, sestrami odpravi ven (lahko na igrišče ali pa na 

sprehajalno pot). Za ogrevanje poskušaj teči v počasnem tempu 3 minute. Nato 

sledi 1 minuta počitka in spet 3 minute teka.  

Sledijo vaje teka na kratke proge. Poskušaj se postaviti v položaj visokega 

štarta, ki si si ga ogledal pred odhodom ven. Visoki štart izvedi najprej z levo 

nogo naprej in nato z desno nogo naprej. Kaj si ugotovil? S tisto nogo, s katero 

si lažje izvedel visoki štart je tvoja ODRIVNA NOGA.  

Sledi tekmovanje v teku. Skupaj s starši, brati in sestrami določi štart in cilj 

(razdalja naj bo približno 20 metrov in ne več). Na znak se postavi na štart v 

položaj visokega štarta in poskušaš prehiteti svoje sotekmovalce (starše, brate, 

sestre).  

 

 

MAT: POŠTEVANKA ŠTEVILA 4 ( DZ / 11,12) 

Poštevanko števila 4 skoraj že znaš, kajne? 

Pa jo kljub temu še enkrat ponovi.  

Preberi si jo v delovnem zvezku na strani 11  pri 5. nalogi.  

Zdaj pa delovni zvezek zapri in jo še enkrat ponovi. Je uspelo? Seveda je, kajne? 

https://www.youtube.com/watch?v=f2Sj31QdR6Q


V delovnem zvezku reši še preostale naloge na strani 11.  

Za danes te čakajo samo še naloge na strani 12. Reši jih po navodilu. Čisto 

enostavno!!! 

Stran 12 fotografiraj in mi pošlji sliko. 

 

TJA: https://anjadobiobisketja.weebly.com/ 

 

SPO: SPOZNALI SMO, PREVERIM SVOJE ZNANJE (DZ/38) 

 

V DZ na str. 38 preberi trditve in ponovi naučeno snov. Nato reši 1. nalogo. 

Rešeno nalogo fotografiraj in mi jo pošlji.  

Da bo svoje znanje res dobro utrdil/a, te čakata še dve spletni igri:  

Poišči odgovore: https://learningapps.org/display?v=piue9q44a20 

 

Prehranjevalna veriga: 

http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodc

haingame.htm 

Odpre se ti stran z igrico. Klikni na modro puščico na desni strani spodaj, na 

kateri piše Play the game! 
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