
PONEDELJEK: 4. 1. 2021 

 

SLJ: DOGODKI IZ BOŽIČNO - NOVOLETNIH PRAZNIKOV 

 

No, pa smo dočakali novo leto. Si se imel/a lepo? Pripravi zvezek za SLJ in z 

nalivnim peresom in pisanimi črkami opiši, kako si se imel/a čez praznike. Pazi, 

da ne bo to eno samo naštevanje, ampak vsebino zaokroži v lepo zgodbico. 

Zapiši od sedem do deset povedi. 

 

ŠPO: PANTOMIMA 

Znaš posnemati gibanje različnih živali in predmetov?  

 Odmakni nekaj pohištva, da si narediš progo in poizkušaj biti:  

MAČKA: se plazi, iztegne tački in pokaže kremplje ter se usloči.  

ŽABA: čepi, nato istočasno z uporabo rok in nog skoči naprej.  

MEDVED: hodi počasi s težkimi in dolgimi koraki.  

RAK: se plazi po vseh štirih nazaj.  

KOLO: uleži se na tla- na hrbet; z rokami drži krmilo kolesa; z nogami posnemaj 

vožnjo s kolesom.  

LETALO: poklekni in stegni roke; z njimi se nagibaj levo- desno.  

VLAK: hodi po prostoru in z rokami ponazarjaj delovanje koles.  

AVTO: po prostoru lahkotno teci; roke ponazarjajo držo volana, vmes menjaj 

prestave…  

DREVO- roke dvigni visoko proti stropu in rasti. Zapiha veter in krošnjo zaziblje 

levo in desno.  

Lahko pa dodaš oponašanje gibanja še kakšnega drugega predmeta ali živali in 

se z družinskimi člani igrate pantomimo. 

 

 



MAT:  Polovica DZ/16, 17 

Poštevanko števila dva že znaš, kajne? Pa jo kljub temu še enkrat ponovi: 

https://interaktivne-

vaje.si/matematika/mat_100/gradiva_mat_100/postevanka-

2/index.html 

 

Ponovi tudi deljenje s številom 2. 

 

Danes pa boš spoznal kaj je POLOVICA. 

 

Poišči pare na sliki. Ima vsaka polovica svoj par? 

 

 
 

Ugotovimo, da dve sličici nimata para.  
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Pripravi si jabolko, kos kruha in čokolado ( če teh predmetov nimaš, pa poišči 

kaj drugega). 

Vse tri predmete razdeli natančno na pol ( pomagaj si z nožem).  

Tako si dobil dve polovici. 

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

 

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

z kozarcem, skodelico….) 

 

 

 

 

 

Izreži jih in razdeli ga na pol ( lik najprej prepogni tako, da se bosta oba dela  
natančno prekrivala), eno polovico pobarvaj. 
Ali obstaja več možnih načinov prepogibanja? 

V zvezek napiši naslov POLOVICA in nalepi vse tri lističe s pobarvano 
polovico. 
Še enkrat poglej če sta oba dela popolnoma enako velika. Če je en del večji 

od drugega, lika nisi razdelili na polovico. 

 Kako eno polovico matematično zapišemo: 

  1    zgornje število nam pove, koliko delov je pobarvanih 
  2    spodnje število nam pove, na koliko delov smo razdelili celoto 

( tudi to prepiši v zvezek) 

Ni bilo težko, kajne? 

Odpri delovni zvezek na strani 16 in 17.  

Najprej si oglej in preberi zgornjo nalogo: Kako je prva deklica razdelila 

hruško? 

      Kako bo druga deklica razdelila pomarančo? 

Samostojno reši še ostale naloge na straneh 16 in 17.  

 



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

 

1. SPO: Življenjska okolja DZ/39, 40 

 
Oglej si sliki in razmisli kateri življenjski okolji sta predstavljeni. Se katero 
nahaja v tvoji bližini? Katere rastline in živali najdeš tam?  

 

 

      GOZD                                                                        MORJE 

 

Gozd je naravno življenjsko okolje poraslo z drevesi. V njem najdemo tudi 

grmičevje, praproti, gobe, cvetlice … Med koreninam, duplinami in  krošnjami 

dreves so si svoj dom poiskale tudi številne živali. Nekatere odlično skačejo iz 

veje na vejo, imajo ostre zobe za glodanje gozdnih plodov, odličen voh, sluh in 

vid,  spet druge odlično vidijo v temi. 

 

Morje je naravno življenjsko okolje obdano s slano vodo. V njem živijo morske 

rastline in živali, ki so se odlično prilagodile na podvodni svet. Tako ribe nimajo 

tačk ampak plavuti, ki jim omogočajo lažje plavanje. Tudi pljuč nimajo, ampak 

dihajo s škrgami.  

Prisluhni razlagi: 

https://www.youtube.com/watch?v=JsWx7THbaoQ&feature=youtu.be&fbclid=

IwAR3lIUPnHqYk9HhDVc35KuvxsYiiebJlCIWAm5a4-affiPy80GKpEaUvNv4 

 

V delovnem zvezku reši str. 40.  
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