
Navodilo za delo: Sreda, 25. 3. 2020 

Matamatika: Simetrija, SDZ 3. del 5, 6. 

 Konkretno delo 

- Vzemi papir, ki ga prepogneš na pol. Ob črti prepogiba nariši, npr. pol srčka, pol smreke, 

pol trikotnika. Izreži narisano. Prepognjen papir razgrni, dobiš določeno obliko (srček, 

smreko, trikotnik).  

-  Slike, ki si jih izrezal, so simetrične, črta prepogiba pa se imenuje simetrala. 

- Doma iščeš predmete, ki so simetrični.  

 SDZ 3, str. 5 

Naloga na modri podlagi 

Ponovi, da je lik (risba, predmet) simetričen takrat, kadar ga lahko prepognemo tako, da sta 

oba dobljena dela popolnoma enaka. 

Utemeljiš, zakaj Binetova slika ni simetrična. Kaj bi Bine moral na sliki spremeniti, da bi 

imel simetrično sliko? 

1. naloga 

 Obkroži slike simetričnih predmetov. Simetrijo lahko preizkusiš z zrcalom. 

2. naloga 

Razmisli, katere velike tiskane črke so simetrične in jih zapiši. Vsaki tudi z rdečo barvico 

nariši simetralo. 

 SDZ 3, str. 6 
3. naloga 

Doriši preostale dele tako, da dobiš simetrične slike. Črte vleči z ravnilom. 

Pri risanju si lahko pomagaš z zrcalom. 

4. naloga 

V zvezek nariši 3 simetrične in 3 nesimetrične like. Riši z ravnilom. Simetrijo preveri z 

zrcalom.  

Napiši še: Lik je simetričen takrat, ko ga lahko prepognemo tako, da oba dela prekrivata 

drug drugega. Simetrala je črta po kateri lik prepognemo na dva skladna dela. 

 

 

SLOVENŠČINA:               PESEM ZA MAMO 

    

                                   Oblaki pod nebom vsi beli, vsi beli 

                                   in vrabčki pod žlebom veseli, veseli 

                                   in trate zelene, še komaj zbujene v prerani pomladi. 



                                   In potlej tam zadaj gozdovi in parki in sončeca žarki 

                                   in zvezdic, ko noč je, za polno naročje. 

                                   Vse to in kar sama za praznik bi rada, 

                                    naj tvoje bo, mama!  

                                                                                 (Frane Milčinski Ježek) 

Navodilo: pesem se nauči s pomočjo risbic, asociacij. Interpretativno jo 

deklamiraj mamici, babici za njihov praznik. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

Že prejšnji teden si dobil vprašanja za ponavljanje in utrjevanje snovi. 

Upam, da si kakšna že odgovoril. Sedaj pa nadaljuj z delom tako, da v SPO 

zvezek vprašanja oštevilčiš in odgovore zapisuješ v celih povedih. Vsak dan reši 

8-10 vprašanj. In sicer od 1. – 11. ter 18.-44. V petek ti bom posredovala 

rešitve s pomočjo katerih boš vrednotil svoje delo. 

 

 

Za danes si končal z delom, zapoj si kakšno pesmico. 


