
ČETRTEK, 21. 10. 2021 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: JESEN - PONOVIMO 

1. Natisni in reši učni list. Prilepi ga v zvezek za SPO - zvezek SRNICA. 

Če nimaš tiskalnika, boš dobil in prilepil učni list v šoli, zdaj pa si učni list samo oglej in se 

o nalogah pogovori s starši. 

 

Med počitnicami naberi drevesne liste, plodove, ki si jih našel v gozdu (kostanj, storže, 

ježice, lešnike, orehe …) 

Liste poravnaj in jih položi med časopisni papir, časopis pa obloži s težkimi knjigami ali 

drugimi predmeti.  

Nabrane predmete prinesi v šolo po počitnicah! 

 

 

 

 

PRILOGA - UČNI LIST 

  



JESEN 
USTREZNO DOPOLNI JESENSKO 

DREVO. 
 
 
 
 

OBKROŽI OBLAČILA IN OBUTEV, KI JIH 

OBLEČEŠ JESENI.  

 

NARIŠI ZNAČILNO JESENSKO VREME. 
 

 

KATERO SADJE LAHKO NABEREMO V 

SADOVNJAKU. NARIŠI. 

 

POIMENUJ SLIČICE. POVEŽI KAR SODI SKUPAJ. OBKROŽI IGLAVCA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  



SLOVENŠČINA: KOROŠKA PRIPOVEDKA: MOJCA POKRAJCULJA (2 URI) 

1. Razmisli in odgovori: 

 Ali imate radi sladkarije?  

 Katere sladkarije imate najraje?  

 Koliko kosov najljubše sladkarije lahko pojeste?  

 Ali z bratom, s sestro delite sladkarije? Ali doma kdo skrije sladkarijo? Kam? Kaj 

storite, če so sladkarije skrite? Jih kdaj iščete? Kaj naredite, če jih najdete? Kaj se 

zgodi potem?  

Spoznali bomo pravljico, v kateri bomo srečali nekoga, ki je zelo sladkosneden. Klikni na 

spodnjo povezavo in prisluhni pravljici:  

https://youtu.be/kdQVDaEhDp8  

 
 

2. Razmisli in odgovori na vprašanja: 

 Kje se je pravljica dogajala?  

 Kako si ta prostor predstavljaš? 

 Kdo si je kupil piskrček in se vanj preselil?  

 Kakšna je bila Mojca Pokrajculja (po značaju)?  

 Katere živali so iskale dom pri Mojci Pokrajculji?  

 Zakaj so ga iskale?  

 Kaj so bile živali po poklicu? 

 Kakšna je bila lisica(po značaju)?  

 Je lisico zares bolel trebuh?  

 Je bilo lisičino ravnanje pravilno? Zakaj je tako ravnala? 

 Kateri osebi iz pravljice bi bil rad podoben? Zakaj? 

 

3. Čaka te naloga v zvezku za SLJ – zvezek KUŽA PIKI. Najprej napiši/preslikaj naslov 

KOROŠKA PRIPOVEDKA: MOJCA POKRAJCULJA. Za pomoč pri zapisu naslova lahko prosiš 

tudi starše. 

Spodaj nariši vse osebe iz pripovedke (Mojco Pokrajculjo, lisico, volka, medveda, zajca, 

srnjaka). Obkroži tisto osebo, kateri bi rad bil podoben.  

https://youtu.be/kdQVDaEhDp8


4. Sedaj pa poskusi pravljico obnoviti – s svojimi besedami povej, kar si si zapomnil. Če se 

ti še malo zatika, poslušaj posnetek še enkrat. Posnetek ti je lahko v pomoč tudi pri 

pripovedovanju - izključi zvok in pripoveduj ob sličicah iz posnetka. 

 

 

ŠPORT: ŠPORTNE IZBIRE 

Ogrej se – lahko na primer hodiš po stopnicah, se sprehajaš po hiši/stanovanju, medtem 

razgibavaš tudi roke in vrat. 

Danes so na urniku športne izbire. Na posnetku te pred začetkom vaje najprej čaka 

vprašanje KAJ IMAŠ RAJE? Glede na tvoj odgovor boš izvajal posamezne vaje. Vadbo 

športne izbire najdeš na tej povezavi:   

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4FcAMjALF3Q&feature=yo

utu.be&fbclid=IwAR2h10Zt_w6MsLq0HDuaPLV__D_d4HHvlouuc6eFWS3Hy6olf

N40g64ygnk  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4FcAMjALF3Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2h10Zt_w6MsLq0HDuaPLV__D_d4HHvlouuc6eFWS3Hy6olfN40g64ygnk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4FcAMjALF3Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2h10Zt_w6MsLq0HDuaPLV__D_d4HHvlouuc6eFWS3Hy6olfN40g64ygnk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4FcAMjALF3Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2h10Zt_w6MsLq0HDuaPLV__D_d4HHvlouuc6eFWS3Hy6olfN40g64ygnk

