
SREDA, 6. 1. 2021 

SLOVENŠČINA 

- beri glasno 10 minut 

- prepiši dve povedi s pisanimi črkami   

 SNEŽENI MOŽ (B/64, 65) 
 

 Gotovo si že kdaj naredil sneženega moža. Najprej si ga s prijatelji občudoval, 

potem pa se je znočilo in sneženi mož je ostal sam. Kaj meniš, o čem je premišljeval? 

O čem je sanjal potem, ko je končno zaspal? 
 

 Te zanima, kako je razmišljal, po čem je hrepenel sneženi mož iz pravljice, 

ki jo je napisala Gerda Marie Scheidel? Odpri berilo na strani 64 in 

večkrat preberi odlomek pravljice. 
 

 Da ne bo našel rož? Sneženi mož seveda ni kar tako odnehal. Naj ti 

povem, da je šel naprej. Prišel je v gozd in srečal vrana … In potem je 

prišel v mesto, v katerem je srečal črnega mačka … In nazadnje je prišel 

do velikih vrat … 
 

 Kako se bo pravljica nadaljevala? Nadaljevala se bo po tvoji izbiri. Izberi si 

eno od srečanj: srečanje z vranom, črnim mačkom ali prihod do velikih 

vrat. Nato ilustriraj svoj del pravljice. Ne pozabi na naslov. 
 

 

 

MATEMATIKA 

 Izračunaj štiri račune. 

POŠTEVANKI ŠTEVIL 2 IN 4 (SDZ/14, 15) 

 Poštevanka števila 2 in 4 je že naučena, pa tudi deliti s številom 2 in 4  že 

znaš. Prepričana sem, da ti današnje naloge na strani 14 in 15 ne bodo 

povzročale težav. Rešuj po navodilih. 

 

 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA  

ŽIVLJENJSKA OKOLJA (SDZ/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 

koreninami, 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 na posnetku, ki ga najdeš na spodnji povezavi: 

 
https://youtu.be/pLz0r2o0A7w 

 
 

 V delovnem zvezku reši str. 40.  

 

https://youtu.be/pLz0r2o0A7w

