
NAVODILA ZA DELO: SREDA, 1.4. 

 

SPO, SPO: Človeško telo: U, STR. 62 

 

Dobro si oglej naslednjo razlago o človeškem telesu. 

• (https://youtu.be/L03xqvHucn8)   ČLOVEKOVO TELO 

 

Sedaj pa izreži učna lista o delih telesa in notranjih organih. Prilepi ju v SPO zvezek in ju 

dopolni. Ne pozabi zapisati naslova in datuma. 

 

Posnetek si ponovno zavrti. Ustavi ga tam, kjer so našteta čutila. Prepiši jih v SPO zvezek. 
 

Poišči, če imaš doma kakšno knjigo o človeškem telesu, morda enciklopedijo, kjer je človeško delo, 

zdravstveni  leksikon… prelistaj in proučuj! 

 

SLO: BESEDE Z OŽJIM IN ŠIRŠIM POMENOM 

• Igra: Razvrstimo besede 
V UL je preglednica , pod njo pa besede. Besede razreži in prilepi pod ustrezno skupno ime v 

preglednici.  Če nimaš tiskalnika, preglednico preriši v zvezek, besede pa piši v preglednico na 

ustrezno mesto. Ko končaš z delom, utemelji , zakaj ste besedo razvrstili v določeno vrsto.  

• SDZ 2, str. 57 
Poišči besedilo z naslovom Besede z ožjim in besede s širšim pomenom. 

    1. naloga 

- Preberi navodilo in samostojno reši nalogo. Preberi  besedilo. 

Odgovori si na vprašanja, npr. Kaj je večkrat na šolskem jedilniku? Katero sadje dobijo učenci? 

Katero zelenjavo imajo najraje? Katere so najljubše pijače učencev? Katerega peciva se najbolj 

razveselijo? 

V SLO zvezek , z velikimi tiskanimi črkami, napiši  besedo s širšim pomenom, pod njo pa  besede, ki 

besede z ožjim pomenom: 

-  SADJE, ki je omenjeno v besedilu. 

- ZELENJAVA, ki je omenjena v besedilu. 

- PIJAČE , ki so omenjene v besedilu. 

- PECIVO, ki je omenjeno v besedilu. 

SADJE, ZELENJAVA, PIJAČE, PECIVO SO BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM. VSE TISTE, KI SI JIH DOPISAL 

PA BESEDE Z OŽJIM POMENOM. Razumeš kaj pome ni beseda z ožjim in širšim pomenom? 

 

- Preberi  zapis na rumenem lističu. Z rdečo barvico ga prepiši v zvezek. 

- Reši še preostale naloge v SDZ, na strani 57. 

MAT: REŠI UČNI LIST ZA PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI 

 

https://youtu.be/L03xqvHucn8?fbclid=IwAR2CT067DWVJlJc7JVfb6Q-PEFrjB4c1wuaJPwDfcDp_9a2_r3xg5aCMoQk

