
SREDA, 6. 1. 2021 
 

SLOVENŠČINA 
 

4. URA: PINGVIN, BELI MEDVED (SDZ/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 spodnji razpredelnici. 
 

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. 

 

MATEMATIKA 
 

3. URA: ČETRTINA SDZ/18,19 
 

 Današnja matematika pa bo zelo podobna včerajšnji. Za začetek ponovi 

poštevanko števila 4 in deljenje s številom 4. 
 

 Danes pa boš spoznal kaj je ČETRTINA. 



 

 Oglej si posnetek in ugotovi na koliko enakih delov bodo razdelili pico: 

     https://www.youtube.com/watch?v=bfh3oKsTJhA  
 

 Pripravi si jabolko, kos kruha in čokolado ( če teh predmetov tudi danes 

nimaš, pa poišči kaj drugega). 

     Vse tri predmete razdeli natančno na štiri enake dele (pomagaj si z nožem).  

     Tako si dobil štiri četrtine. 

Razmisli kaj vse bi še lahko razdelil na četrtine in kako? 
 

 Na list nariši pravokotnik, kvadrat in krog (Pri risanju kroga si lahko 

pomagaš z kozarcem, skodelico….) 

 

 

 

 

 

 

 

 Izreži jih in razdeli ga na četrtine (tudi danes najprej prepogni lik na polovico 
in nato še enkrat na polovico), eno četrtino pobarvaj. 

Ali obstaja več možnih načinov prepogibanja? 
 

 V zvezek napiši naslov ČETRTINA in nalepi vse tri lističe s pobarvano četrtino. 
Še enkrat poglej če so deli popolnoma enako veliki. Če je kakšen del večji od 

drugega, lika nisi razdelili na četrtine. 

 

 Kako eno četrtino matematično zapišemo (zapiši v zvezek): 
 

      zgornje število nam pove, koliko delov je pobarvanih 
      

     spodnje število nam pove, na koliko delov smo razdelili celoto 

 
 

 Odpri delovni zvezek na strani 18 in 19. 

Natančno preberi in si oglej zgornjo nalogo: Kako je deček razdelil pico? 

                                                                               Ali so pico pravično razdelili? 

 Dobro preberi navodila nalog, ki sledijo na obeh straneh in jih reši.  

Ni bilo težko, kajne? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bfh3oKsTJhA


GLASBENA UMETNOST 
 

2. URA: GLASBENA PRAVLJICA - ROKAVIČKA  

 To uro boste spoznali in poslušali glasbeno pravljico, naslednjo uro pa se 

bomo naučili še pesmico. 
 

 Povezava do glasbene pravljice: 

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

 

 Ustno odgovori na vprašanja o razumevanju: 

1. Kdo je šel v gozd? 

2. Katera žival teče za njim? 

3. Kaj je dedek izgubil? 

4. Katera žival najprej najde rokavičko? 

5. Kaj stori? 

6. Katere živali so še prišle? 

7. Kaj ugotovi dedek doma? 

8. Kaj stori? 

9. Kaj je prepodilo živali v rokavički? 

10. Kako se pravljica konča? 

 

 Upam, da ti je bila glasbena pravljica všeč.  

 

 

 
 

 

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

