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Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

4. TOREK, 23. 11. 2021 

Predmet Dejavnost Dodatna 

navodila 

SLJ 

(2 uri) 

NOVA SNOV – SLADKAMO SE: 

1. Nika v slaščičarni, DZ, str. 39 

 Reši naloge na strani 39/1., 2., 3., 4. 

 V besedilu se večkrat pojavijo besede, ki izhajajo iz besede SLADKOR IN SLAŠČIČARNA. 

 V besedi SLADKOR nam nagaja D, v besedi SLAŠČIČARNA pa Š in Č. 

 V zvezek zapiši naslov: Nika v slaščičarni 

 Pod naslov napiši dva miselna vzorca (glej tabelsko sliko*). Besedama SLADKOR in 

SLAŠČIČARNA poišči čim več sorodnih besed (besede imajo v sebi črko D ali ŠČ). 

Pomagaj si s 4. nalogo iz DZ. 

2. Vadimo branje in pisanje 

 Preberi besedilo v DZ, str. 40/1. 

 Reši DZ, str. 40/2. 

 DZ, str. 40/3.  Kdaj si se nazadnje posladkal v slaščičarni? Napiši v zvezek naslov       

V slaščičarni. Napiši vsaj 5 povedi o tvojem obisku slaščičarne (kje, kdaj, s kom, kaj si 

naročil, okus, …). 

*Tabelsko 
sliko 
najdeš na 
spletni 
strani. 
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NOVA SNOV – POŠTEVANKA števila 4: 

 Pozorno si oglej naslednji posnetek:  
https://www.youtube.com/watch?v=gpViJamipqM  

 V delovnem zvezku na strani 60 si oglej, koliko nog imajo muce. Naglas preberi 
vse račune v okvirčku (1 ∙ 4 = 4, 2 ∙ 4 = 8, …) 

 V zvezek napiši naslov POŠTEVANKA števila 4.  
 Prepiši tabelsko sliko v zvezek.* 
 Nauči se poštevanko števila 4. Najprej jo večkrat preberi naglas, nato jo ponavljaj. 

* Tabelsko sliko 

najdeš na spletni 

strani šole. 
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 Ustvari si poligon.  

 Pri sprehodu po gozdu imaš na voljo veliko materiala (listje, veje, debla, drevesa za slalom, 

…), ki ti je v pomoč pri ustvarjanju poligona. 

 Poligon si lahko narediš tudi doma iz rolic papirja, stolov, copatov, igrač, … V poligon 

lahko vključiš tudi predmete po sobi, npr. se pretvarjaš, da so tla lava in skušaš priti iz ene 

strani sobe do druge strani. 

 Zunaj si lahko narediš poligon tudi za rolanje ali kolesarjenje (vijuganje, izogibanje oviri, 

…). 

 Naredi si ga po svojih zmožnostih in ga ponovi vsak 3-krat. Pri vsaki ponovitvi boš hitrejši 

in spretnejši. Mogoče povabiš tudi sestro, brata, mami, atija, naj se poskusijo v tvojem 

poligonu. 

/ 

Veliko zdravja in uspeha ti želim. 

Za vsa dodatna pojasnila sem Vam na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si. 
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