
PONEDELJEK – 30. 3. 2020 

ŠPORT – POLIGON 

NIT – HRANA JE RASTLINSKEGA IN ŽIVALSKEGA IZVORA(U, str.23-24) 

SLJ – KAKO PRETVORIMO PREGLEDNICO ALI MISELNI VZOREC V BESEDILO (DZ 2, str.54-57)  

GUM – UTRJEVANJE 

ŠPORT – POLIGON 

V svojem okolju si pripravi poligon. Če imaš možnost, te naj nekdo posname in pošlji. 

 

NIT – HRANA JE RASTLINSKEGA IN ŽIVALSKEGA IZVORA 

FAM – PERILO – Na vrvico obesi listke, na katere napišeš (NE PRINTAŠ) spodnja vprašanja. 

 

Naštej vrste zob in njihove naloge. 

Kakšne zobe si imel najprej in koliko? 

Koliko boš imel stalnih zob? 

Kaj zobem škoduje in kaj koristi? 

Zakaj hodimo k zobozdravniku? 

Opiši skrb za zobe! 

To metodo poznaš. Hodi po listke in odgovarjaj v zvezek. Ko mi boš poslal narejeno, ti javim rešitve. Sedaj pa naprej. 

 V interaktivnem gradivu www.radovednih5.si  si poglej filmčka o URAVNOTEŽENI PREHRANI. 

 Učbenik, str. 23 – FACE TO FACE 
Preberi besedilo o hrani, oglej si slike in preberi besedila pod slikami. Obrni se k nekomu, ki je doma (ali pa se 

glej v ogledalo) in povej, kaj si bral. 

 

 Izvedi 2 minutni sprehod: med hojo si odgovori:  

Katere snovi potrebuje naše telo?  

Kakšnega izvora je hrana?  

Katera hrana je rastlinskega izvora?  

Katera hrana je živalskega izvora?  

Kako pripravimo hrano?  

Zakaj je surova hrana primerna za uživanje?  

Zakaj je kuhana hrana primerna za uživanje? 

 

Sedaj napiši te odgovore v celih povedih v zvezek. 

 

 Učbenik, str. 24 
Preberi besedilo na modrem polju in si oglej prehransko piramido.  

http://www.radovednih5.si/


       
 

Učbenik, str. 24 – AKTIVNO BRANJE – hodi po stanovanju in preberi 

Dve zanimivosti 

Preberi besedilo. 

Moram vedeti 

Preberi besedilo. 

 

      ZAPIS V ZVEZEK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       solata 

         maslo      mleko   med   jajca     pašteta                            olje  margarina  fižol    testenine 

 

PRIPOROČILA ZDRAVE PREHRANE: 

 

- jemo 5x na dan 

- ritem hranjenja naj bo 3-5 ur 

- redno zajtrkujemo 

- uživamo veliko sadja in zelenjave 

- jemo malo sladkorja, sladkarij in mastne hrane 

- spijemo vsaj dva litra vode 

- ne pijemo gaziranih in sladkih pijač 

- ne jemo preveč slane hrane 

- veliko se gibamo 

- energijo nam dajejo kruh, krompir, testenine, riž 

- sadje in zelenjava vsebujeta vitamine, ki preprečujejo okužbe 

 

 

HRANA 

živalskega izvora rastlinskega  

izvora 



SLJ - KAKO PRETVORIMO PREGLEDNICO ALI MISELNI VZOREC V BESEDILO 

1. naloga - RAZMISLI 

2. naloga 

Samostojno poišči podatke o poklicu, ki ga boš opisal. Podatke vpiši v   

preglednico.  

 SDZ 2, str. 55, 56 
5. naloga   -  Tvorjenje besedila 

Samostojno tvori opis poklica v zvezek. Pri tem uporabi podatke iz 2. naloge. 

Besedilo večkrat preglej. 

 Ker že dolgo sediš in pišeš, boš sedaj izvedel fit hitro stimulacijo. 
 

 

6., 9.,10. naloga                      

Str. 57 Dopolni in pomni. 

Preberi besedilo in vstavi manjkajoča podatka. Zapis v zvezek. 

OPIS POKLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUM - UTRJEVANJE 

Ker smo pri glasbeni umetnosti predelali vso teorijo, je sedaj čas za utrjevanje in ponavljanje. Pri vsaki uri boš dobil 

nekaj vprašanj. Prepiši jih v zvezek in odgovori. Potem ponavljaj s FIT AKTIVNIMI METODAMI. Ta vprašanja lahko 

uporabiš pri  metodah: PERILO, AKTIVNI LISTI, KOKICE, NOGOMETAŠ, OKOLI KOLONE, idr. Lahko si pa izmisliš svojo 

novo metodo. Posnemi se in mi pošlji. 

1.  Kaj je glasba? 

2.  Kje se srečuješ z glasbo? 

3.  Naštej nekaj zvrsti glasbe. 

4.   Kaj pomeni, da je glasbenik solist? 

5.  Ali lahko s telesom izvajaš glasbo? Primer. 
 

PENEČA LIMONADA - vstaneš, stresaš telo in se nato ustaviš; čutiš mehurčke,  
- nato vajo večkrat ponoviš. 
 

Kaj dela? 
Kje opravlja delo? 

Katere pripomočke 

uporablja? 


