
NAVODILO ZA DELO: PETEK, 27.3. 

MATEMATIKA: SKLADNI LIKI 

- Na list papirja nariši nekaj likov s šablono. Nariši 2 enako velika trikotnika, 2 kroga,  nato 

pa še nekaj poljubnih. Sedaj enako velike like pobarvaj z isto barvo, nato pa izreži.   

Izrezane like  med seboj primerjaj. Poskusi jih položiti drug na drugega. Ugotovi, če se 

katera dva prekrivata. Če se, to pomeni, da sta skladna. 

 

- Primerjaj velikosti obeh dlani. Položi drugo na drugo. Se prekrivata ? Potem sta skladni. 

Primerjaj velikost dlani z mamico ali bratcem, sestrico. Dlani imate različno velike, se ne 

prekrivajo – niso skladne. 

 

Sedaj pa v MAT zvezek napiši naslov in prilepi izrezane like. Poveži tiste, ki so skladni. V 

zvezek nariši s pomočjo kockic in šablone kvadrat in mu nariši zraven skladen kvadrat. Nariši 

še pravokotnik in mu nariši skladen pravokotnik. Sedaj pa nariši poljuben lik. Mu znaš narisati 

skladnega. S čim si boš pomagal? 

ZAPIS V ZVEZEK: Lika sta skladna, če sta enake OBLIKE IN VELIKOSTI. Če skladna lika 

položim drugega na drugega, se povsem PREKRIVATA. 

Sedaj pa reši DZ, str. 8 in 9. 

 

SLOVENŠČINA:  

1. Odpri  SLO zvezek, izpusti prostor za naslov, sedaj pa zapiši črke ČVAJREVANE. 

Premešaj jih in poskusi sestaviti smiselno besedo. Ti je uspelo? 

 

2.  Pravilna rešitev je varčevanje. Ali veš kaj pomeni? S čim varčujemo? Kako 

varčujemo? Povej, kako sam varčuješ. 

 

 

3. Poznaš pomen naslednjih  besed: recikliranje, poraba, dokument, nepremišljeno, 

fotokopiranje, odpadni papir, odlagališče, količina, pozanimati se, nasad, dragocenost, 

prhanje, naprava, klasičen, varčen … Če katere ne poznaš, poprosi domače za razlago, 

sicer pa upam, da boš ob branju zaznal njen pomen iz sobesedila. Lahko pa si pomagaš 

tudi s spletnim slovarjem slovenskega knjižnega jezika. 

 
4. Odpri SDZ 2, str. 52, 53 in si najprej oglej fotografije in podnaslove. Že veš o čem boš bral?  

 
Beri po delih, najprej pero. Preberi 2x, nato reši 1. nalogo. V zvezek odgovori 2. nalogo. 
Nadaljuj z zvezdo, 2x preberi, odgovore 1. in 2. naloge, str.53 zapiši v zvezek. 
Sedaj pa se sprehodi po stanovanju in preveri, če so vse pipe zaprte in vse luči, ki jih ne 
potrebujete ugasnjene. 
Preberi še besedilo za utež 2x. Odgovore 1. in 2. naloge zapiši v zvezek. 
 
Sedaj veš, kako lahko sam prispevaš k varovanju okolja. Zapomni si čim več, saj je to tudi 
snov SPO. 

 
 



 

GLASBENA UMETNOST: Vsak dan odgovori na nekaj vprašanj. Prepevaj pesmice, ki 
smo se jih letos naučili. Naslednji petek ti bom poslala rešitve za samovrednotenje. 
 

PONAVLJAMO IN SE UČIMO GLASBENO UMETNOST 

1. Naštej pesmice, ki smo se jih letos učili. Ali jih znaš zapeti? 

2. Naštej plese, ki smo jih letos plesali. Ali jih znaš zaplesati? 

3. Kaj so glasbila? Naštej nekaj skupin glasbil. 

4. Naštej in opiši glasbila, ki sodijo v skupino godal. 

5. Naštej in opiši glasbila, ki sodijo v skupino pihal. 

6. Naštej in opiši glasbila, ki sodijo v skupino trobil. 

7. Naštej in opiši glasbila, ki sodijo v skupino brenkal. 

8. Naštej in opiši poklice v glasbi. 

9. Kdo je zborovodja? Opiši ga. 

10. Kdo je dirigent? Opiši ga. 

11. Naštej ljudska glasbila. 

12. Katere ljudske pesmi poznaš? 

13. Kaj je balet? 

14. Kdo igra pri baletu? 

15. Kako se imenujejo plesalci, ki plešejo pri baletu? 

16. Kaj je kolednica? Kako se imenujejo glasbeniki, ki izvajajo kolednico? 

17. Nariši znak za ponavljanje. Kaj ta znak pomeni? 
 

 
 
 

 

 


