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SLJ 

Teden je pri koncu in danes se boš pri slovenščini zabaval. Pripravila sem ti 3 igre in upam, 

da ti bodo všeč. 

• Črno – belo: to je igra zmede. Zakaj? Preizkusi jo, pa boš videl . Igra se jo brez 

besed, torej podobno kot pantomima, zato potrebuješ še najmanj enega soigralca. 

Če vas bo več, bo pa pač bolj zabavno. Naloga tistega, ki želi nekaj pokazati je, da 

pokaže ravno obratno. Npr., če bi želel pokazati hojo naprej, bi moral hoditi 

nazaj/zadenjsko. Če bi hotel prikazati rešitev majhna vrata, bi moral kazati 

velika/ogromna vrata. 

• Križem kražem: na list papirja na levi strani navpično napiši neko besedo (daljša kot 

je, boljša je). Isto besedo potem 5 prste stran napiši od spodaj navzgor. Tako dobiš 

začetno in končno črko novih besed, ki jih boš moral sam še napisati. Primer: 

Z  K 

R  A 

A  R 

K  Z 

Zdaj moraš med začetno in končno črko vpisati še ostale črke, da dobiš v vsaki vrstici 

novo  besedo. Glej primer. 

Z   vo K (zvok) 

R  an A          (rana) 

A  jva   R (ajvar) 

K   vi    Z (kviz) 

• Obojeročno: v vsako roko primi en svinčnik ali barvico. Sedaj poskušaj z obema 

rokama hkrati napisati enako besedo. Začni s čim krajšim, pišeš pa lahko s 

kakršnimikoli črkami želiš. Besede, ki jih boš pisal naj bodo vedno daljše.  

kako ti je šlo? 

 

Za konec pa si lahko, če želiš, ob zgovornih kockah na spletu, izmišljuješ svoje zgodbice. 

Spodaj ti dodajam povezavo. Vse kar moraš tam narediti je, da ob kockah pritisneš na 

besedico Go!  

Veliko zabave ti želim. 

https://scratch.mit.edu/projects/158896002 

 

MAT 

Matematika ne bo tako zanimiva kot slovenščina, ampak, ker menim, da si pravi 

matematični mojster, mislim, da ne bo težko. V preteklih dveh tednih si veliko delal in se 

naučil nekaj novih reči pri matematiki. Sedaj je čas, da preveriš, kako dobro je tvoje znanje. 

V DZ, na str. 107 in 108, reši nal. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. 

https://scratch.mit.edu/projects/158896002


 

GUM 

Na You tube-u naj ti nekdo od odraslih pomaga poiskati 4 različne skladbe: 

- narodnozabavna, 

- klasična, 

- moderna, 

- inštrumentalna. 

Poslušaj jih; slika NI pomembna! 

 

Po poslušanju razmisli v čem so si podobne ali različne. Katera ti je bila najbolj in katera 

najmanj všeč in zakaj? Si v skladbah prepoznal kake inštrumente? Katere? 


