
Navodilo za sredo,  13. 5. 2020 

Pozdravljeni! 

Pa je tukaj že sreda. Na urniku so slovenščina, likovna umetnost in šport. 

SLOVENŠČINA 

BESEDE Z ENAKIM POMENOM(SOPOMENKE) SDZ2/68 

 Igra: Čarobna škatla 

IZREŽI LISTIČE V PRILOGI IN JIH DAJ POMEŠANE V ČAROBNO ŠKATLO ALI 

VREČKO 

V škatli se dogajajo čudne stvari. Vsaki besedi, ki si jo dal-a vanjo, poišči še eno besedo, ki 

pomeni enak predmet/bitje, pa je vendar drugačna. 

 Pravila igre: 

Izvlekel-a boš listič, ga prebral-a in nalepila v zvezek. V primeru, da izvlečeš listič z 

besedo z enakim pomenom, ga prilepi pod ustrezno besedo v zvezku. Dobil-a boš dvojice 

besed z enakim pomenom. 

Primer: luč – svetilka 

Ko končaš preberi dvojice besed. 

Odpri SDZ 2, stran 68 

- Preberi naslov  

- Preberi zapis na rumenem lističu. Poišči primere, ko z različnimi besedami poimenujemo 

isti predmet/bitje. 

1. naloga 

Preberi besedilo in opravi nalogo. 

Preberi pare besed, ki si jih v besedilu pobarval z enako barvo. 

2. in 3. naloga 

Preberi navodila. 

Reši nalogi. 

Preveri pravilnost rešitev. 

Ponovim 

Preberi navodilo. 

Si ugotovil, kaj boš ponavljal? 



 Katera končna ločila boš napisal na koncu povedi? 

Ustno tvori primer za vsako vrsto povedi. 

Reši nalogo. 

Spremljamo delo učencev, jim pomagamo in svetujemo. 

Preveri pravilnost zapisov. 

Priloga 

 

BICIKEL 

 

 

KOLO 

 

KAMION 

 

 

TOVORNJAK 

 

HIŠA 

 

 

BAJTA 

 

ROŽA 

 

 

CVETLICA 

 

OČALA 

 

 

NAOČNIKI 

 



LIKOVNA UMETNOST 

 
Naloga, ki je bila dana prejšnjo sredo je bila za 14 dni. V kolikor si jo že opravil, lahko 

posvetiš čas dokončanju Izziva – vrednost odpadkov. Pri tem izzivu moraš izpolniti tudi 

delovna lista, evalvacijo, napisati ali posneti reklamo za izdelek. 

Če pa si vestno opravil že obe nalogi, si lahko sam izbereš likovno temo in tudi likovno 

tehniko. 

 

ŠPORT 

 

 Met žogice v daljino in cilj 

 Za razgibavanje naredi 10 gimnastičnih vaj. 

 Če imaš možnost, da greš ven (prosi starše za pomoč): 

pripravi tarče različnih velikosti in oblik. Z določenega mesta meči v tarče teniške žogice 

ali kakšno manjšo žogico. 

 Met v daljino: 

večjo žogo meči izpred prsi, z obema rokama nad glavo, z metom z mesta, z metom z  

zaletom. 

Če nimaš te možnosti, lahko pomagaš pri hišnih opravilih, pri delu na vrtu ali pa greš 

skupaj s starši na kakšen daljši sprehod. 

Veliko dobre volje in uspeha pri delu. 

Tvoja razredničarka 

 
 
 


