
 

KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA RASTLINE? 

 

Cilji: 

   Dopolnijo preglednico in miselni vzorec z bistveni podatki in ključnimi besedami iz 

opisa  

     rastline. 

   Razvijajo zmožnost logičnega mišljenja.  

   Učijo se učenja. 

 

Učni pripomočki/sredstva: SDZ 2/24–27, prazen miselni vzorec – priloga    

 

 

 SDZ 2, str. 24  
1. naloga 

Preberejo uganki in ju rešijo. Pomagajo si tudi s fotografijama. Po želji sestavijo še 

svojo uganko. 

 SDZ 2, str. 25 
2. naloga 

Samostojno dopolnijo preglednico. Preverimo frontalno/individualno. 

3. naloga 

Obnovijo prebrano besedilo o sivki tako, da ubesedilijo preglednico. Ubesedili naj nekaj 

učencev – njihove govorne nastope primerjamo in ovrednotimo.  

4. naloga 

Preglednico iz priloge pretvorijo v miselni vzorec.  

 SDZ 2, str. 26 
5. naloga 

Rešijo samostojno. 

6. naloga 

Izražajo svoje mnenje.     

7. naloga 

 SDZ 2, str. 27 
Razmisli in odgovori.  

Ovrednotijo svoje delo tako.  

V miselni vzorec vpišejo ključne besede za opis rastline. Lahko ga prepišejo/prerišejo v 

zvezek/na risalni list.  

Dopolni in pomni.  

Preberejo nepopolne povedi, nato vpišejo manjkajoče besede.  

Učimo jih učiti se samostojno.  

- SDZ 2, str. 26, 8. naloga: Če želiš, pripravi 8. nalogo. 

- SDZ 2, str. 24, 1. naloga: Če si napisal vprašanja v 1. nalogi, poišči odgovore na 

vprašanja o koprivi in hrastu v strokovnih knjigah ali/in na spletu. Pogovorite se o 

odgovorih.     

 



 
 

 

 

 



 

KAKO TVORIMO OPIS RASTLINE? 

 

Cilji: 

   Učenci berejo, razumejo in pomnijo bistvene podatke iz opisa neke rastline. 

   Dopolnijo preglednico s ključnimi besedami in z bistveni podatki iz opisa neke rastline.  

   Pišejo opis rastline – pretvarjajo miselni vzorec v opis.  

   Elektronsko si dopisujejo z učiteljem.  

   Berejo, razumejo, pomnijo, povzemajo in vrednotijo opis rastline. 

  Tvorijo vprašanja o značilnostih rastline iz danega opisa.  

   So kritični do svojega sporazumevanja in do sporazumevanja drugih ljudi.  

   Utemeljujejo svoje mnenje. 

   Razvijajo zmožnost informacijske in digitalne pismenosti.   

 

Učni pripomočki/sredstva: SDZ 2/28–31, prazen miselni vzorec – priloga, preglednica – 

priloga     

 

 

 SDZ 2, str. 28  
– Katera rastlina je na zgornji fotografiji? 

– Ali jo poznaš? 

– Opiši jo in pri tem upoštevaj ključne besede iz rešenega miselnega vzorca na str. 27. 

S to motivacijsko nalogo bodo lažje reševali 1. nalogo. 

1., 2. naloga 

Samostojno rešijo nalogi. Svetujemo, da v srednje okence v miselnem vzorcu najprej 

napišejo ime rastline. Nato dopolnijo z ostalimi podatki (pri tem upoštevajo število 

alinejinih pomišljajev).  

Predlog: učencem, ki pišejo z večjimi črkami, izročimo celostranski list z miselnim 

vzorcem (priloga).  

 SDZ 2, str. 29  
3. naloga 

      Pisno ubesedilijo dopolnjeni miselni vzorec iz 2. naloge. Pred tem vodimo pogovor o  

      Zalinih besedah o ponavljanju besed; dodamo še več primerov. Opozorimo jih, da ne  

      smejo ponavljati istih besed/besednih zvez.  

4. naloga 

Samostojno berejo besedilo. 

 SDZ 2, str. 30  
V besedilu na strani 29 poiščejo vse ključne besede in bistvene podatke ter z njimi 

dopolnijo preglednico.    

Predlog: učencem, ki pišejo z večjimi črkami, izročimo celostransko preglednico 

(priloga).  

5. naloga  

V dvojicah/skupinah napišejo nekaj nalog za preverjanje razumevanja besedila o 

navadni kalužnici – zgledujejo se lahko v nalogah za razumevanje besedila o sivki. 

Nato člani dvojic/skupin rešujejo naloge drug drugemu. Pozorno poslušamo tako 

naloge/vprašanja kot rešitve in po potrebi pomagamo. 

 SDZ 2, str. 31  
Razmisli in odgovori.  



Izražajo mnenje o Filipovih besedah (daljše besedilo lahko povzamemo z miselnim 

vzorcem/s preglednico, nato miselni vzorec/preglednico ubesedilimo, ipd.)   

Naloga za učence 

– Preglejte svoj opis marjetice/zvončka/trobentice, ki ste ga napisali ob začetku opisa 

rastline.  

– Ali ste vanj vključili vse ključne besede za opis rastline? Pojasnite. 

– Katero ključno besedo so v svojem opisu napisale vse skupine? 

– Katere ključne besede ni napisala nobena skupina? Zakaj ne? 

– Če primerjate svoje opise, razmislite, kaj novega ste se naučili med urami, ko ste 

opisovali rastline.  

Dopolni in pomni.  

Preberejo nepopolno besedilo in vpišejo manjkajoče besede.  

Domače delo: 

- SDZ 2, str. 30, 6. naloga 

 

 

 


