
SREDA, 6. 1. 2021 

 

MAT: Ponovim DZ/ 20 

Kar nekaj časa je minilo, odkar smo nazadnje seštevali in odštevali. Da ne boš 

čisto pozabil pa boš danes to malo ponovil. 

Odpri delovni zvezek na strani 20 in reši naloge po navodilih. 

To stran fotografiraj in mi pošlji sliko. 

 

 

ŠPO: 2. ura: ŠPORTNI IZZIVI 

Doma si pripravi prostor za izvajanje vaj oziroma izzivov, ki si jih boš lahko 

ogledal na posnetku.  

1. primer: https://www.youtube.com/watch?v=6sfTrK5WcPI  

 

 

2. primer: https://www.youtube.com/watch?v=s-0nN8jOGzU  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6sfTrK5WcPI
https://www.youtube.com/watch?v=s-0nN8jOGzU


GUM: Pesem ROKAVICA 

Pesmica govori o dečku Janeku. S psičkom sta se podila po gozdu. Medtem je 

Janek izgubil rokavico.  

Preberi pesmico. 

 

ROKAVICA 

ROKAVIČKO  JE  JANEK  IZPUSTIL  NA  TLA. 

JE  TEKEL  NAPREJ  SKOZI  SEDEM  CESTA. 

ROKAVIČKA  SI  MISLI: 

LE  KAJ  NAJ  STORIM? 

TAM  JANEK  ZMRZUJE, 

A  JAZ  TU  LEŽIM. 

 

TAM  JANEK  ZMRZUJE, 

A  JAZ  TU  LEŽIM.  

Večkrat poslušaj posnetek pesmice: 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice 

 

Ob poslušanju pesmico pripevaj. 

Bodi pozoren na znake za glasnost: 

mf (mezzoforte) – srednje glasno 

f (forte) – glasno 

mp (mezzopiano) – srednje tiho 

 

Zapoj pesmico tako, da upoštevaš znake za glasnost;  ob DZ za GUM na str. 22. 

V zvezek napiši naslov ROKAVICA in nariši Janekovo rokavičko. 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice


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

 

SLJ: PUŠČAVA  DZ/79, 80, 81 

V puščavi je podnevi zelo vroče, ponoči pa hladno. Tam ne pade veliko dežja. 

Puščava je prekrita s puščavskim peskom.  

Kaj misliš, ali je v puščavi možno živeti? Ali v puščavi najdemo rastline? Ali v 

puščavi živijo živali? Od kod dobijo vodo? 

Danes boš spoznal/a nekatere zanimivosti puščave in njenih prebivalcev.  

Odpri DZ, str. 79, 80, 81 

Oglej si besedila in fotografije na vseh treh straneh. Preberi naslove. Ob njih so 

znaki za zahtevnost  besedila. Odloči se, katero besedilo boš bral/a. Če si 

odličen bralec, se odločiš za utež. Če si dober bralec, se odločiš za zvezdico in če 

imaš pri branju še težave, se odločiš za peresce. Ko večkrat prebereš izbrani del 

besedila, reši še nalogo za besedilo, ki si ga prebral/a. Sedaj pa se nauči lepo 

brati eno izmed preostalih dveh besedil.  

Fotografiraj svojo nalogo in mi pošlji sliko. 

 

https://anjadobiobisketja.weebly.com/

